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Forme distincte în cadrul noi
lor organisme cu statut de cen
trală, create ca urmare a apli
cării în practică a măsurilor 
stabilite de Conferința Naționa
lă a partidului privind perfec
ționarea conducerii și planifică
rii economiei naționale, combi
natele industriale sînt menite să 
apropie punctele de unde se dau 
deciziile de cele în care se rea
lizează actele economice ce le 
determină, ele reprezintă apara
te nemijlocit angajate în reali
zarea sarcinilor din sectorul 
coordonat, constituie nu verigi 
intermediare între întreprinderi
le pe care le grupează și minis
tere, ci complexe de unități pro
ductive organic integrate, direct 
răspunzătoare de îndeplinirea în 
condiții optime a planului de 
stat. Combinatul trebuie să în
semne, totodată, și cadrul priel
nic pentru adoptarea unor so
luții în concordanță cu înzestra
rea tehnică a întreprinderilor, 
cu specificul lor, cu exigențele 
tot mai riguroase ale organiză
rii producției și a muncii. Bene
ficiind de personalitate juridică,

combinatele sînt investite cu 
puteri depline în ceea ce pri
vește utilizarea mijloacelor ma
teriale și bănești în scopul creș
terii eficienței economice a acti
vității pe care o desfășoară uni
tățile productive ce-i sînt inte
grate.

Am reamintit aceste cîteva lu
cruri asupra profilului combi
natelor industriale, considerații 
comune și celorlalte tipuri de 
organisme cu statut de centrală 
— grupuri de. uzine, trusturi, 
centrale — nu din dorința de 
a relua o seamă de elemente cu
noscute ci pentru că investigarea 
perioadei care a trecut de la în
ființarea lor și pînă în prezent, 
pe lîngă o seamă de elemente 
pozitive, impune atenției proble-

ÎN MUNCA 1 
■CULTURALĂ ?

DE MASĂ J

GH. GHIDKIGAN

la care ne referim reu- 
în cadrul lui șase între-

ȘTIINȚĂ
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Dru
mul

me legate de modul lor concret 
de funcționare, mai precis de 
competențele și atribuțiile aces
tora, de relațiile lor cu unitățile 
productive pe care le coordo
nează pe de o parte, cu între
prinderile, ministerele și alte 
organe și instituții centrale pe 
de altă parte. Să urmărim, de 
pildă, cazul Combinatului de in
dustrializare a lemnului Pipera.

Constituit la data de 1 oc
tombrie 1969, organismul 
economic cu statut de cen

trală 
nește
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Cît praf produce 
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Lumea văzută în 
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Și viitoarea configurație a 
maselor plastice pornește 
tot de pe planșeta proiec
tantului. Ne-o dovedește ar
gumentat tînăra desenatoa
re Violeta Pleșoiu, de la 
Fabrica de produse de mase 

plastice „Muntenia"

Vineri au continuat lucrările 
Adunării Generale de constituire 
a Academiei de Științe Sociale 
și Politice.

In prima parte a ședinței, co
misia de redactare a prezentat un 
raport privind modificările ce 
urmează a fi aduse proiectului de 
statut pe baza propunerilor făcute 
în dezbateri. Adunarea generală 
a aprobat apoi în unanimitate 
Statutul Academiei de Științe So
ciale și Politice a Republicii So
cialiste România. Documentul 
prevede că acest for științific, 
desfășurindu-și activitatea sub 
îndrumarea C.C. al P.C.R., orga
nizează, îndrumă și coordonează 
în mod unitar, munca de cerce
tare în domeniul științelor sociale 
și politice, promovează în această 
muncă concepția materialismului 
dialectic și istoric, asigurînd o- 
rientarea teoretică și ideologică a 
cercetării științifice, pe baza mar- 
xisni-leninismului. Statutul stabi
lește atribuțiile Academiei și ale 
organelor sale de conducere, or
ganizarea activității de cercetare, 
condițiile de alegere a membrilor 
ei tfin rîndurile oamenilor de ști
ință, de cultură, cadrelor didacti
ce și altor persoane care se disting 
prin contribuții de valoare teore
tică și practică și participă activ 
la viața științifică și ideologică a 
țării.

S-a trecut apoi la cel de-al doi
lea punct al ordinei de zi. Comi
sia de propuneri, alcătuită din 
reprezentanți ai diferitelor insti
tute și centre de cercetări, ai ca
tedrelor din învățămîntul supe
rior din întreaga țară, desemnați 
de către delegați, a întocmit lis
tele de candidați pentru membrii 
ÂcadetlStei și le-a lupus discuției 
Adunării Generale. Prin vot secret 
pe buletine, Adunarea Generală 
a ales 125 membri titulari și 93 
membri corespondenți ai Acade
miei de Științe Sociale și Politice, 
în continuare, a fost stabilită 
componența celor 8 secții ale A- 
cademiei după care, în ședințe se
parate de constituire, au fost a- 
leși președinții acestora.

Declarîndu-se constituită Aca
demia de Științe Sociale . și 
Politice a Republicii Socialiste 
România, s-a trecut la alegerea, 
prin vot deschis, a organelor de 
conducere ale Academiei.

A luat cuvîntul acad. Constan
tin Daicoviciu. Vorbitorul a rele-

vat marea însemnătate a înfiin
țării noii Academii, faptul că ea 
va aduce o contribuție esențială 
la perfecționarea activității lucră
torilor din domeniul științelor so
ciale și politice. Subliniind că 
prin crearea acestei instituții se 
adîncește și mai mult legătura 
indisolubilă a oamenilor de știin
ță cu partidul și conducerea sa, 
vorbitorul a relevat rolul uriaș pe 
care Partidul Comunist Român, 
Comitetul său Central, secretarul 
general al partidului, îl au în 
dezvoltarea gîndirii social-politice 
românești, în aplicarea creatoare

a teoriei marxist-leniniste,’ a 
concepției materialist-dialectice la 
condițiile concrete ale țării noas
tre, în asigurarea progresului ne
întrerupt al societății socia
liste. Acad. C. Daicoviciu a 
subliniat în mod deosebit contri
buția esențială pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu o aduce la 
întreaga activitate de conducere 
a partidului și statului, la elabo
rarea politicii interne și externe 
a României, la dezvoltarea știin
țelor sociale, la imprimarea unui 
profund spirit novator și creator 
în acest domeniu. Dînd glas opi-

niei generale a membrilor adună
rii constitutive, sentimentelor de 
respect, stimă și dragoste față de 
Partidul Comunist Român și 
secretarul său general, vor
bitorul a propus în nu
mele unui mare număr de oa
meni de știință și cercetători — 
dintre care unii au adresat în 
acest sens scrisori prezidiului a- 
dunării — ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie ales președinte 
de onoare al Academiei.

(Continuare îri pag. a Vll-a)

PRIMIREA MEMBRILOR
PREZIDIULUI ACADEMIEI

LA SECRETARUL GENERAL
AL

Vineri la , amiază, după înche
ierea lucrărilor de constituire a 
Academiei de Științe Sociale și 
Politice a Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat, s-a 
întilnit la sediul C.C. al P.C.R. 
cu membrii Prezidiului noii Aca
demii.

La întîlnire au luat parte tova
rășii Emil Bodnaraș, Paul Nicu- 
leșcu-Mizil. Gheorglie Pană, 
Gbeorghe Răduleseu, Virgil Țro- 
fin, Manea Mănescu, Dumitru 
Popescu, Leonte Răutu, Ion 
Iliescu.

Președintele Academiei de 
Științe Sociale și Politice, Miron 
Constantinescu, a făcut o scurtă 
prezentare a desfășurării lucrări
lor Adunării generale și, în no
mele membrilor Prezidiului Aca
demiei, a exprimat conducerii 
partidului recunoștința pentru în
crederea acordată, precum și 
hotărîrea de a depune întreaga 
energie pentru a duce la bun 
sfîrșit sarcinile complexe de mare 
răspundere ce le revin. Vorbito
rul a arătat că, dînd glas gîndu-

PARTIDULUI
iilor și propunerilor multor parti
cipant, exprimînd sentimentele 
de adîncă stimă și prețuire pe 
care cercetătorii din domeniul 
științelor sociale, ca de altfel în
tregul nostru popor, le poartă se
cretarului general al partidului, 
contribuției sale la dezvoltarea 
creatoare a gîndirii ^sociale din 
țara noastră, Adunarea generală 
a ales în unanimitate șiîntr-o at
mosferă de puternic entuziasm 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ca președinte de onoare al noului 
for științific. El l-a rugat pe 
secretarul general al partidului 
să accepte această funcție.

Luînd
NICOLAE CEAUȘESCU 
spus :

cuvîntul. tovarășul a

Stimați tovarăși,

de
pe-

Constituirea Academiei 
Științe Sociale și Politice 
prezintă un eveniment deose
bit de important în viața pa
triei noastre socialiste.

Desigur, este cunoscut că în 
țara noastră s-au desfășurat și 
in trecut activități pozitive, 
s-au obținut rezultate bune în

as- 
de 
Cu

diferitele discipline reunite 
tăzi în cadrul Academiei 
Științe Sociale și Politice, 
toate acestea, în aceste dome
nii mai avem încă multe de 
făcut; de altfel dezvoltarea 
științelor sociale — ca a ori
cărei științe — nu se va opri 
niciodată la o anumită limită 
maximă. Științele sociale se 
vor dezvolta permanent sub 
impulsul evoluției sociale, al 
transformărilor profunde care 
au loc în societatea noastră și 
în lume ; numai ținînd seama 
de aceste schimbări, aceste 
științe vor putea contribui atît 
la înțelegerea fenomenelor so
ciale, cît și la orientarea acti
vității de transformare a so
cietății. Constituirea Acade
miei va marca — sînt convins 
de aceasta — o cotitură în 
domeniul științelor sociale din 
țara noastră.

După cîte am fost informat, 
la adunare a participat un 
număr mare de delegați și in
vitați. Dezbaterile care au avut 
loc în prealabil în centrele

(Continuare în pag. a Vll-a)

Cîteva cuvinte, cu viața lor 
știută și neștiută... Neutre, 
acide, amabile, prevenitoare, 
inerte sau intes-afectiv colo
rate, vorbele capătă, în timp, 
încărcături emoționale per
fect acordate la ritmurile 
vieții sociale. Stilistica s-ar 
cuveni să studieze aceste 
ușoare retușuri pseudo-se- 
mantice, ori lexicografia, ori 
pur și simplu sociologia ? 
Iată de pildă, adverbul 
Prese. Atît sensul său pri
mordial cit și valoarea în 
sine a fiecărui fonem au ră-

la vorbă
la faptă

■

( SPIRITUL CRITIC ÎN IN PAGINA AVII-A

TERMINO
LOGICE

mas nemodificate în ultimii 
15—20 de ani. Dar dacă ar 
exista o lingvistică subiec
tivă. ar fi obligată să con
state că situația care im
punea, acum două decenii, 
apelarea la adverbul uimitor 
solicită astăzi un alt cuvînt : 
firesc. Altfel zis, determina
rea strict obiectivă scapă 
uneori total de sub control 
in confruntarea nemijlocită a 
limbii cu viața, rezultînd si
tuații care se soldează cu 
victoria spectaculoasă a afec
tivității pure. Cu două de
cenii în urmă, privitorul care 
examina un nou bloc cu 10 
etaje, avea prilejul să excla
me : magnific ! Astăzi, ace
lași privitor ar spune : fru
mos. Sau : obișnuit. Sau : na
tural. Toate acestea în timp 
ce un răsărit de soare ni se 
va părea întotdeauna splen
did, o cascadă va fi pururi 
impresionantă, un arbore se
cular totdeauna măreț. In 
zona fierbinte de graniță in 
care lingvistica se interfe
rează cu politica, cu socio
logia, cu istoria, cu psiholo-

Cîteva exemple revin periodic 
în prim plan : Ghimpați. Ion 
Roată. Valea Dragului, Călugă- 
reni, Balotești, Jilavele. Ai im
presia că. numai aici s-au des
fășurat acțiunile pe care tova
rășul Toma Bordei, secretar al 
Comitetului județean Ilfov al 
U.T.C., ți le prezintă : o întîl
nire cu scriitorii, o seară de în
trebări și răspunsuri, o dezba
tere, un simpozion, un specta
col cultural-artistic, un concurs 

■cu cartea agrozootehnică, o reu
niune a cercului de prieteni ai 
teatrului, o discuție despre film. 
Exemplele nu sînt, însă, alese 
la întîmplare. Rolul lor este 
acela de a ne dovedi nouă cel 
puțin trei lucruri. întîi : că pe 
lîngă manifestările oarecum tra
diționale, activitatea culturală 
rle masă destinată tinerilor din 
județul Ilfov, îndrumată și coor
donată direct de tovarășul se
cretar Toma Bordei, cunoaște' 
și un embrion ici. unul dincolo,, 
nou, atrăgător, dificil de reali
zat pe scară largă, gata totuși 
să iasă din găoacea sa și să se 
extindă pășind peste nu știm 
care prag. Doi : că de la ..cen
tru" nu s-a acționat la întâm
plare, că secția de propagandă 
nu s-a hotărît, cu Una cu două, 
la ce s-a hotărît. ci răspunzînd 
unor solicitări venite de „jos", 
„din mijlocul tinerilor", cunos
cute pînă la detaliu prin inter
mediul secretarilor, de comitete 
comunale, și că n-a rămas, în 
nici un caz, vreo solicitare in
cognito sau neonorată, în sfîrșit, 
trei : că tocmai datorită colabo-

rării strînse existente în ca
drul organizației, ca și a colabo
rării cu ceilalți factori se poate 
constata astăzi cu satisfacție că 
situația tinde să fie, dacă nu 
cumva ași ajuns, în general 
bună, conformă cu principiile 
care au stat și stau la baza or
ganizării activității secției de 
propagandă a comitetului jude
țean.

Care sînt aceste principii ?
— Dacă, ne lămurește tovară

șul Toma.Bordei, căminul cultu
ral realizează, din punct de ve
dere al activității culturale, o 
specializare la nivelul comunei.

Chiar ’dintru începuturile sale, 
cultura noastră s-a dezvoltat 
sub supravegherea atentă a spi
ritului critic. Kogălniceanu, 
Alecsandri, Ion Ghica, Odobes- A cu ș.a. au înțeles că produsele 
spirituale nu pot înflori decît 
într-o ambianță vie, deschisă 

• schimbului de opinii, incompa
tibilă cu adulația reciprocă, cu 
toleranța călduță și soporifică, 
cu alinierea encomiastică. Da- 

V c>a literară reprezintă un mo
ment decisiv al culturii noastre 
naționale pentru că opune un A veto categoric invaziei de tra
duceri și importului intelectual 
care ne amenințau individuali- 

A tatea. „Traducțiile nu fac o li- 
teratură", se spunea pe drept în 
Introducție și disponibilitățile 

• artiștilor sînt dirijate înspre, iz
vorul plin de vitalitate al inspi
rației originale și naționale. Un 

— al doilea moment, cu un ecou 9 încă sporit
unică a lui 
momentul

CULTURĂ
POMPILIU MARCEA

MIRCEA
râduTacoban

(Continuare în pag. a V-a)
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DE SÎMBĂTĂ:

De la OM 
la OM

de ION BĂIEȘU

rescu este, de fapt, întîiul nos
tru critic în sensul strict al cu- 
vîntului, și acțiunea sa, de asa
nare a vieții literare, prin înlă
turarea pseudo-valorilor și cul
tivarea valorilor autentice 
este cu adevărat providențială, 
cum s-a spus. Marele critic n-a 
fost nici o dată, cum se mai 
crede încă, un spirit negativist 
și dovada 
este aceea 
mai multe
Maiorescu. , . . _.r__ _
mediocrizării culturii a fost o 
constantă a întregii sale activi
tăți. Tineretul, în special, tre
buie ferit de mediocrizare, și 
iată ce spunea, încă acum un 
secol, autorul Criticelor :

cea mai categorică 
că nimeni n-a lansat 
și mai certe valori ca 

Lupta împotriva

primă greșeală de care trebuie 
astăzi ferită tinerimea noastră, 
este încurajarea blîndă a medio
crităților... mediocritățile tre
buiesc descurajate de la viața 
publică a unui popor". Scopul 
suprem al criticului era acela 
de a împinge viața noastră spi
rituală pe culmile atinse de po
poarele avansate, împotriva 
unor prejudecăți care invocau 
circumstanțe atenuante, mai ales 
de ordin istoric, legate de intra
rea noastră prea recentă în spi
ritualitatea europeană ; „Prin 
urmare, zice criticul, din aceea 
că o stare de lucruri se poate 
explica istoricește, nu rezultă 
că se poate justifica și numai 
printr-o eroare sofistică

aduce de aci un argument con
tra criticii... Demnitatea noastră 
de oameni nu ne permite ca din 
produceri ce la alte popoare 
culte ar fi obiecte de rîs sau de 
compătimire, să facem o colecție 
venerabilă și să o depunem pe 
altarul patriei cu tămîia linguși
rii. Ce este rău pentru alte po
poare este rău și pentru noi și 
frumoase și adevărate nu pot fi 
decît acele scrieri române care 
ar fi frumoase și adevărate pen
tru orice popor cult". Observa
țiile polemice, din care am ex
tras și citatul de mai sus, încep 
cu un dialog :

— A critica este ușor.
— Fără îndoială. Dar 

nu urmează, precum par
(Continuare în pag. a

Scrisoarea adresată 
de adunarea de con
stituire a Academiei 
de Științe Sociale și 

Politice

de aci 
a cre-

COMITETULUI 
CENTRAL 

AL PARTIDULUI 
COMUNIST 

ROMÂN, 
TOVARĂȘULUI 

NICOLAE 
CEAUSESCU

MIRCEA TACCIU .

(Continuare în pag. a V-a)

prin personalitatea 
Titu Maiorescu, este 
Junimii. Titu Maio-

V-a)

I
I
I
I
I

de IONEL HRISTEA

I
I

O ANCHETA A CONFESIUNILOR (VII)

lăsată în urmă 
iar prăpastia, 

dintr-o parte, 
nu anunță... E

Oricine a urcat pe munte știe 
că există o clipă, nu mult după 
ce-ai pornit, cînd te confrunți cu 
înălțimile: 
atunci 
poale; 
pare 
care-ți 
numai , .
clipa în care cei slabi se gîndesc 
să renunțe; cînd cei prea grăbiți 
riscă să-și piardă suflul; numai 
drumeții adevărați știu că, pen
tru a ieși din impas, trebuie să-și 
reia pasul liniștit, renunțînd să 
mai cîntărească din priviri difi
cultățile...

t’trful ți se pare 
mai departe decît de la 
distanța 
derizorie;

zîmbește 
facilități

cumpănire, orice traiectorie tre
buie confruntată, orice certitudi
ne trebuie trecută, măcar cînd'și 
cînd, prin focul îndoielii. A nu 
șovăi înseamnă, deci, a nu jude
ca, a fugi de dilemă ? Problema

cie. De data aceasta n-a fost 
vorba nici de ratați, nici de de-, 
lincvenți, de-un fel sau altul.. 
Tineri respectați de cei din jur și 
împliniți — sau în curs de îm
plinire — pe planul năzuințelor

I
„Soarta e o prăpastie în care 

I cădem numai dacă privim mult 
în ea", spunea Blaga. Cred că 
nu greșesc dacă, preluînd meta
fora, afirm că mai toți cei ajunși 
în conflict cu idealul lor (perso
nal, social), au comis cîndva, în- 
tr-un moment-cheie, o astfel de 
greșeală... Dar iată ce lesne pot 
fi contrazis: orice ideal — se 
știe -— presupune meditație,i

s-a ridicat prea sus : s-o coborîrn, 
cu voia dumneavoastră, la nive
lul exemplelor.

Am avut, în ultimul timp, cî
teva discuții cu tineri de diferite 
categorii, din București și provin

curente. Dar, totodată, ambițioși 
(în sensul bun al cuvîntului, 
fiindcă există și un altul, foarte 
rău) care au înțeles pe deplin 
„motto“-ul discuției noastre, îm
prumutat de la Victor Hugo : „A

urca înseamnă a te sacrifica. Ori
ce culme e severă"...

Mai toți acești tineri păstrau 
în fundul sufletului o nemulțumi
re (dar cine e pe deplin mulțu
mit ?....) privitoare la deosebirea 
între ceea ce sînt și ceea ce ar 
fi vrut să fie. Întrebarea mea era, 
foarte simplă: „Cînd v-ați te
mut ?“

Iată ce relatează un medic 
„In primii ani de activitate (a 
cum are 32 de ani) am iubit mult 
o fată, dar n-am avut curaj să mă 
căsătoresc cu ea : vroiam să am 
„mâinile libere" pentru a-mi con
solida viitorul. Am pierdut tre
nul... Pot avea acum destule sa
tisfacții în viața personală, dar 
nu pe cea care aș fi avut-o dacă 
nu-mi lipsea curajul, atunci"...

Iată ce spune un muncitor 
(pielar) : „După ce-am dat baca
laureatul, trebuia să continui. Dat 
am vrut, mai întâi, să răsuflu 
puțin; m-am îndrăgostit, m-am

(Continuare în pag. a VlI-a) |
Peste 80 de studenți ai Academiei de științe economice din 
Capitală își petrec vacanța de iarnă la cabana „Muntele: Roșu'î 

din județul Prahova.
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De la Brașov Cea dinții veste
din „amfiteatrele" vacanței

în acțiunile 
voluntar
patriotice

9

0
La Brașov, vacanta studen

țească e așa cum ne-o închipu
iam : frumoasă. Nu lipsesc nici 
întrecerile de schi și săniuș, ex
cursiile pe creste înalte, serile de 
dans. Cei peste 400 de studenți 
sosiți aici din toată țara se simt 
excelent.

In acest cadru, secretarii de 
redacfie ai revistelor studențești 
s-au întîlnit într-o consfătuire de 
lucru avînd în mijlocul lor 
oaspeți valoroși. Din programul 
zilei de ieri reținem îndeosebi 
expunerea secretarului general de

redacție al revistei „Contempo
ranul", Roger Cîmpeanu, pre
cum și un fructuos schimb de 
opinii privind specificul reviste
lor studențești. In ședința de 
astăzi, la care participă și repre
zentanți ai presei centrale, secre
tarii de redacfie ai revistelor 
Sigma (Institutul politehnic din 
Brașov) și Universitas (Uni
versitatea București) supun dis
cuției două referate despre „Sti
lul muncii de redacție".

tn jude fui

Argeș se

inmineazâ

distincfii
A. VASILESCU or ga ni za

&

Întîlnire cu? CEL
f iilor U. T. C

MAI TÎNĂR CINEAST
fruntașe

unâ din 
Timi- 

Trecăto- 
opresc 

o clipă, 
puțin 

băiatul 
mînuiește

Pe 
străzile 
șoărei. 
rii se 
pentru 
privesc 
mirați 
care 
un aparat de fil
mat, Așa l-am 
cunoscut pe Gu- 
ia Funk Zoltan, 
unul din cei 
mai tineri ci
neaști amatori 
din orașul de 
pe Bega, elev 
în anul II la 
Liceul industrial

— „Simetria în 
primul meu film, 
de minute, pe peliculă de 8 mm, 
despre construcțiile vechi și noi 
ale Timișoarei — ne mărturisește 
tînărul cineast, între două tururi 
de manivelă. Nu vreau să fie 
doar un documentar și de aceea 
am introdus un laitmotiv artistic : 
un elev urcă treptele impună
toare de piatră ale unui edificiu, 
fiecare dintre ele semnificînd 
cîte un secol din istoria orașului.

— Cum lucrezi ?
— De obicei, singur. Filmez, a- 

poi developez și trec la masa de 
montaj. De asemenea, tot singur 
îmi caut muzica cea mai potri
vită.

construcții. 
ole“ este

— Te-ai gîndit la subiectul ur
mătorului film ?

— încă nu. Deocamdată sînt 
prea ocupat. în primul rînd, cu 
lecțiile. Apoi sînt și interpret în 
filmul pe care Victor Albu, con
ducătorul cineclubului liceului, îl 
realizează pentru un festival in
ternațional.

— Dincolo de film, ce altă 
pasiune mai ai ?

— îmi plac, la fel de mult, de-
• sfenul și arhitectura. Apoi, bine

înțeles, sportul.

Ieri, la Liceul „Nicolae 
Bălcescu" din Pitești a avut 
loc festivitatea de înmînare, 
organizației U.T.C. din aceas
tă școală, a Fanionului de 
organizație fruntașă in acti
vitatea voluntar-patriotică pe 
1969. Fanionul, precum și Di
ploma de onoare a Comitetu
lui județean U.T.C. au fost 
înmînate de către tovarășul 
prim secretar Constantin 
Voineag, organizația U.T.C. a 
liceului primind și un premiu 
în valoare de 4 000 lei.

Cu această ocazie, organi
zația U.T.C. a Liceului „Ni
colae Bălcescu" a lansat o 
chemare la construcția șose
lei Cumpăna — Bîlea prin 
muncă patriotică.

în zilele ce urmează, Comi
tetul județean Argeș al U.T.C. 
va înmîna astfel de distinc
ții și altor organizații : Uzina 
de autoturisme Pitești, Co
muna Merișani, Uzina Meca
nică Muscel, comuna Brădu
leț, Liceul agricol Curtea de 
Argeș.

T. ULMEANU
VICTOR RAREȘ

Agendă mehedințeană

Săptămînala emisiune pentru 
tineret „Confruntări" are ca te
mă : „Afirmarea și promovarea 
tineretului în domepiul cercetă
rii științifice", înlesnind un in
teresant schimb de păreri ale 
unor academicieni, profesori și 
conferențiari universitari cunos- 
cuți — Ștefan Milcu, Gheorghe 
Mihoc, Iosif Tripșa, Ovidiu Bă- 
dina, Aculin Cazacu.

Nicolae Holban, care anul tre
cut a realizat o serie de filme 
despre Hidrocentrala de la Por
țile de Fier ne prezintă, reluînd 
ideea, un nou ciclu intitulat „Le
topiseț". Primul reportaj, „Ba
raj — cota zero" este realizat 
cu ocazia intrării în funcțiune 
a primelor două mari turbine.

Elisabeta Mondanos și regizo
rul Titi Acs realizatorii emisiu
nii Bună seara, fete ! Bună 
seara, băieți !, ne prezintă o 
emisiune avînd ca erou princi
pal... mărțișorul. Dedicată fete
lor, ea va fi însoțită de muzi
că, dans, numere de patinaj ar
tistic și circ. Vă mai recoman
dăm emisiunile : Realitatea ilus- 
trată, în regia Ancă! Sandu și 
Dan Popovici ; Steaua fără nu
me, descoperitoare de tinere ta
lente în muzica ușoară, Ce știm 
și ce nu știm despre om, reali
zată de 
leglob ; 
torului 
nea de 
aveți o 
tosugestia, sugestia și hipnoza.

Dr. Andrei Bacalu ; Te- 
Prim plan, dedicat scrii- 
Marin Preda și emisiu- 
cultură științifică Mai 
întrebare cu tema Au-

ION PASAT

inte de toate, într-un . concert 
dirijat de Theodor Costin, un 
ciclu de Șase portrete muzicale 
scrise in vara anului trecut de 
Mihail Andricu. Concepute pen
tru orchestră mare și într-o, for
mă foarte liebră, cele 6 micro- 
portrete încearcă să contureze 
trăsăturile unor apropiați ai 
compozitorului — două dintre 
ele fiind chiar „autoportrete".

Alături de Oda festivă de Gr. 
losub, în concertul orchestrei 
Conservatorului bucureștean vom 
putea asculta noua cantată a 
compozitoarei Carmen Petra — 
Basacopol — „Un cîntec despre 
jertfe mari și despre lumină" — 
cantată scrisă pe versurile Ma
rianei Dumitrescu și dedicată e- 
roilor de Ia Mărășești. In sfîr- 
sit, joi seara. în concertul sim
fonic al Radioteleviziunii, diri
jorul Liviu Ionescu p programat 
în primă audiție pfesa lui Du
mitru Bughici, „Muzică ,de con
cert". lucrare ce reprezintă în 
fapt o a treia simfoniettă.

Compusă . în anii 1968—1969, 
piesa reușește ca de-a lungul a 
patru mișcări — Intrada, Scher
zo. Fantezia și Toccata - să fău
rească o piesă care pune în va
loare întreaga paletă de culori 
a orchestrei moderne.

' -'A-î ;

A-;

ud:-

® • PATRU PRIME AUDIȚII DE 
MUZICĂ ROMANEASCĂ.

„ • PLACIDO DOMINGO LA 
@ BUCUREȘTI.

Patru prime audiții de muzică 
$$ românească — iată caracteristi

ca agendei muzicale din această 
săptămînă In simfonicele F.ilar- 
monicii vom putea asculta îna-

într-un spectacol cu . „Boe- 
ma“, care va avea loc miercuri 
seara pe scena Sălii mari a Pa
latului, vom putea asculta pe 
una dintre marile stele de pe fir
mamentul artei lirice contempo
rane : tenorul spaniol Placido 
Domingo. Două fapte îi atestă, 
mai mult decît orice alte jude
căți de valoare, celebritatea « 
Placido Domingo sosește la Bu
curești de pe scena „Metropoli
tanului” din New .York, unde a 
susținut între 5 
un nou ciclu de 
el a deschis în 
noua stagiune a

și 1(5 februarie 
spectacole ; tot 
toamna trecută 
Scalei din Mi-

Tineri în „mesei rotunde”

lano, dobîndind un remarcabil 
succes în „Hernani".

I. s.

ÎNTRE „CONCERTUL SPE
RANȚELOR" și „POP-CLUB".
• Mîine seară, în Studioul de 

Concerte al Radioteleviziu-nii 
(str. Nuferilor), va avea loc o 
nouă etapă a „Concertului spe
ranțelor". Cu toată absența (de 
ce, totuși ?) Angelei Similea și 
a lui Dorin Anastasiu, „rezer
vați" pentru „Cerbul de aur", 
disputa se anunță interesantă. 
„Capete de afiș : Doina Spătaru, 
Cristian Popescu, Dan Ghera- 
sim, Petre Geambașu.

e Vineri 27 februarie, ora 
20,30, „Pop-clubul" Institutului 
Politehnic își reia activitatea 
După o trecere în revistă a te
melor anterioare, urmează o 
prezentare a clasamentelor mu
zicale la sfîrșitul anului 1969 
(totul, cu exemplificare muzi
cală). Locul „acțiunii" : _ sala 
de festivități a căminului „303“ 
(str. Ștefan Furtună).

• Anda Călugăreanu ne-a îm
părtășit cîteva din proiectele 
sale imediate. în primul rînd, 
emisia TV 
realizată de Alexandru Bo 
și Ovidiu Dumitru, acesta 
urmă fiind și autorul 
turor textelor melodiilor, 
viitorul „Profil", Anda 
interpreta „Sugar Sugar' 
„Je m’en vais' demain", . 
cum și ,,Romeo și 
(împreună cu Florian 
t:-) și „Madame Robert"

„Profil pe 625 linii”, 
' Alexandru Bocăneț 

din 
tu- 
în 
va 

“ și 
pre'- 

Julieta” 
Pit- 

tiș) și „Madame Robert” (cu 
Pittiș și Dan Tufaru). De ase
menea, Anda pregătește un Plm 
TV pentru Festivalul de la 
Montreux (în care va cînta „Pe 
verticală, pe orizontală”) și un 
număr special de 1 martie al 
îndrăgitei emisii TY 
seara fete, bună seara 
în care se va erija în... 
tatOare.

Dintre spectacolele anunțate 
de cluburile bucureștene pentru 
duminică 22 februarie, trei re
țin atenția în mod deosebit :

La Universal-club în cadrul Se
rii distractive pentru tinerei, 
interpretul de muzică ușoară 
Luigi Ionescu, va prezenta cu 
formația „Apolo" un buchet de 
melodii intitulate simbolic „Pri
mul ghiocel." Casa de cultură a 
studenților „Grigore Preoteasa", 
prezintă, într-un concert spec
tacol, pe soliștii Doina Cărpiniș, 
Angela Drăgulescu și Aurelian 
Andreescu. în sfîrșit, invitata 
Student-clubului, Margareta 
Pîslaru. va împărtăși celor pre- 
zenți impresiile sale din vizita 
în S. U. A. și succesele obținute 
în turneul din Canada, recent 
încheiat. Discuția va fi condu
să de Octavian Ursulescu, care 
va prezenta apoi, cu exemplifi
cări, ultimele noutăți ale muzi
cii ușoare.

Momentul de importanță isto
rică — 6 Martie 1945 — va fi e- 
vocat prin două interesante ac
țiuni 
vilor 
veac 
rabil
neri 23 februarie, ora 18,30 și „Pa
gini de aur din istoria patriei" 
— vineri 27 februarie ora 18.

„Televiziunea în relief, tele
viziunea viitorului" noua temă 
a cursului „Electronica și apli
cațiile ei industriale" va fi des- 
bătută de conf. C. Bănulescu, 
marți 24 februarie, ora 19, la 
Tehnic-club. Tot aici pentru a- 
matorii de tehnică, dar de data 
aceasta spațială, joi 26 februa
rie, la ora 18, inginer 1 Radu 
Stoica va vorbi despre detaliile

organizate la Clubul ele- 
și intitulate : „Un sfert de 
de la un eveniment memo- 
din istoria patriei" — vi-

Un act de eroism

După 10 ore
de luptă aprigă,

apele au fost învinsei
După patru ani de la ultima 

lui revărsare, Crișul Alb a ame
nințat din. nou trecerea peste di
gul de la Chișineu-Criș, județul 
Arad. Lupta cu apele dezlănțuite 
prin topirea zăpezii și a puhoaie
lor. venite din munți — ce puneau 
în pericol peste 2 000 hectare cu 
semănături, sectorul zootehnic al 
cooperativei Chișineu (evaluat la 
aproximativ 4 milioane lei), fer
ma zootehnică a întreprinderii a- 
gricole de stat vecine și peste 100 
de locuințe — a durat o noapte. 
O noapte în care sătenii, mai ales 
tinerii, au transportat și tasat 
mai bine de 4 000 de saci cu pă- 
mînt și alte materiale pentru 
consolidarea digului. O 1 noapte 
scursă incredibil de greu, în e- 
fort cu furia apelor. După victo
rie, cînd oamenii și-au consultat 
ceasurile, au constatat că noap
tea încordată de efort durase zece 
ore.

N. COȘOVEANU

o COMITETUL JUDEȚEAN ME
HEDINȚI AL U.T.C. a inițiat re
cent un concurs cu buletine care 
poartă un titlu semnificativ : De 
la străbuni, la noi Referindu-se 
la unele dintre cele mai impor
tante momente din istoria patriei 
și a județului nostru, cele 10 în
trebări vor antrena aproximativ 
20 090 de tineri de diferite vîrste 
și profesii la cercetarea bogatului 
material bibliografic indicat. Pe 
data de 2 mai, cînd se va încheia 
concursul, vor fi cunoscut’ tine
rii care s-au străduit să dea cele 
mai bune răspunsuri și care pe 
baza tragerii la sorți 
miați.

® LUNA CĂRȚII 
oferă organizațiilor 
județ prilejul unor manifestări a- 
tractive și bogate în conținut. 
Simpozioanele organizate de co
mitetul județean Poroina Mare, 
Prunișori, Stîngăceana, momente
le poetice și montajele literare 
organizate de comitetele comuna
le Căzănești și Vînători, ca și în- 
tîlnirile tinerilor din comuna Și- 
mian cu tinerele condeie ale cer
cului literar Danubius din Tr. 
Severin se înscriu în rîndul celor 
mai reușite acțiuni.

«DESFĂȘURÎND O ACTIVITA
TE TOT MAI BOGATA pentru e- 
ducarea patriotică a tineretului, 
comitetele comunale U.T.C. Cor-

cjva. Patine, Viădaia, și Obîrșia 
de Cîmp se pregătesc intens pen
tru a evoca actul istoric de la 
1907. Prin adunările și serbările 
populare ce se vor desfășura lin
gă monumentul ridicat pe locul 
unde au fost uciși cei care au a- 
prins focul răscoalei în 
localități, tinerii își vor 
princsul
sîngele jertfit în acel an.

Zilele trecute, tinerii inte
lectuali din orașul Bălan ju
dețul Harghita, au participat 
la „o masă rotundă" organi
zată de către comitetul orășe
nesc al U.T.C. Dezbaterile au 
abordat tema „Tineretul de 
azi și de mîine — rolul și lo
cul său în societate". Ingineri, 
medici, cadre didactice și teh
nicieni au supus analizei sem
nificația lesponsabiîitătii tir»- 
rei generații în cadrul socie
tății noastre socialiste. S-au

făcut propuneri concrete pen
tru stimularea factorilor in- 
structiv-educativi la Bălan, 
cum ar fi: crearea unui cerc 
literar pe lingă clubul combi
natului minier, înființarea u- 
nui club al tehnicienilor și in
ginerilor, invitarea unor per
sonalități din domeniul știin
ței și artei, care să sușțină pe
riodic expuneri în față tineri
lor din oraș.

c. pogAceanu

vor fi pre-

LA SATF
U.T.C. din

..Bună 
băieți", 
prezen-

O. u.

aceste 
aduce 

de recunoștință pentru

C. POGANU

exemplul!
In comuni: Nămoloasa din 

județul Galați s-a dat recent 
în folosință o sală de dans 
pentru tineret. La construi
rea-ei contribuția esențială au 
adus-o înșiși 
participarea 
acțitini de 
patriotică, 
voi o sală 
exemplul !

tinerii, prin 
la numeroase 

muncă voluntar- 
Doriți să aveți și 
de dans ? Urmați

I. CHIRIC

ÎN LIBRĂRII
REVOLUȚIA.

Apărută în „Mica bibliotecă de 
istorie", lucrarea reprezintă o 
sinteză destinată maselor largi 
de cititori, iubitori ai istoriei 
patriei, cărora le sînt prezentate 
într-o formă accesibilă eveni
mentele revoluționare ale ariilor 
1848—1849 din 
Propunîndii-și 
pe pozițiile 
dialectic și
română în desfășurarea sa uni
tară în Țările ‘ române, au
torii reușesc să ofere o imagine 
documentată și vie asupra uneia 
din „pietrele de hotar ale isto
riei noastre naționale, către care 
gîndul poporului român se în
dreaptă cu mîndrie și venera
ție".

Țările Române, 
să ahalizeze, de 

materialismului 
istoric, revoluția

T. G.

ROMÂNĂ
DIN 1848

> A . . ... ..

■ ’JJȚU RGMÂNÂ ' 
IO ■ S48

*

de construcție a primelor nave, 
sateliți ți stații interplanetare.

Cercul de etică profesională 
al grupului școlar „23 August" 
programează în această săptă- 
niînă o nouă prelegere avînd ca 
temă ,,Valorificarea relațiilor so
ciale" — miercuri 25 februarie 
la Universal-club.

SCENA

PREMIERE, TURNEE...
• Vineri, o 

ră la Teatrul 
din Brisbane, 
banez de limbă franceză George 
Schehade, în regia lui Valeriu 
Moisescu și decorurile lui Liviu 
Ciulei. O distribuție prestigioa
să va cuprinde, printre alții, pe 
Olga Tudorache, Corina Con- 
stantinescu, Tatiana Iekel, Flo
rin Vasiliu, Sandu Sticlaru, Ion 
Cosma, D. Furdui, Neamțu 
Ottonel, Vasile Nițulescu.

așteptată premie-
Mic : Emigrantul 
a scriitorului li-

• După teatrele din Tîrgu 
Mureș, Timișoara și Bacău, două 
noi colective din provincie vi
zitează Capitala : Teatrul de 
dramă și comedie din Constan
ța, cu Țărmuri pustii, piesa 
dramaturgului sovietic contem
poran 'Mar Abadjiev, în regia 
lui Gheorghe Jora (luni, la ora 
20, în sala Comedia a Teatru
lui Național) și Teatrul din 
Ploiești, cu piesa engleză din 
epoca elisabethană Tragedia 
spaniolă de Thomas Kyd, în re
gia Zoei Anghel-Stanca și de
corurile debutantului — în a- 
cest domeniu — Ion Dogar-Ma- 
rinescu (marți ora 20, in sala 
Teatrului Mic).

• Mîine seară, o nouă pre
mieră la Teatrul radiofonic, în 
seria „Teatru-document" (pe 
programul I, la ora 21,15) : Cea
sul de aur de Nicolae Tic, în 
regia lui Dan Puican.

S. C.

țQnefna
ACEASTA FEMEIE : rulează 

la Reoubllca (orele 9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21.30).

GHICI CINE VINE LA CINA 7 : 
rulează la Patria (orele 9: 12: 15: 
18; 21).

STAPIN PE SITUAȚIE : rulează 
la Feroviar (orele 8,30; 11; 13,30: 
16; 18,30; 21), Melodia (orele
9,45; 11,45; 14; 16; 18,30; 21) Aurora 
(orele 5X 11; 13; 15.15; 17,45. 20,15), 
Tomis .(orele 8,45; 11; 13.15, 15,30; 
17,45; -!9) Modern (orele 9.45; 12; 
14,15, 15,30, 18,45; 21).

RECONSTITUIREA : rulează la 
Luceafărul (orele 9: 11.15: 13.30: 
16; 18.15 . 20.45)

TE IUBESC, TE IUBESC : ru
lează la Capitol (orele 9.30; 11,45: 
14; 16,15; 18,45; 21).

COMISARUL X Șl PANTERELE 
ALBASTRE ; rulează la București 
(orele 9; 11,15; 13,30. 16,30; 18.45.
21), Favorit (orele 10 13; 15.30; 18;
20,30)

ClND SE ARATA CUCUVEAUA . 
rulează la Festival (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21), Gloria (orele 
9- 11 15; 13,30. 16: 18,15; 20,30)

DON JUAN FARA VOIE : ru
lează la Victoria (orele 8,45; 11; 
13.30; 16; 18.30; 20.45).

O NUNTA CUM N-A MAI 
FOST : rulează la Central (orele 
9,30; 11,15; 13; 15; 16 45; 18,45; 20,45).

O ȘANSĂ DINTR-O MIE : ru
lează la Lumina (orele 9,15 în con
tinuare : 16: 18,30: 20 45).

PREA MIC PENTRU 
RĂZBOI ATIT DE MARE : 
ză la Doina (orele 9; 11,15; 
15,45; 18,15; 20,45) "
15,30: 18; 20,30).

Ciulești

UN 
rulea- 

13,30; 
(orele

i PE ECRANELE CAPITALEI m premiere mromcE

I
I
I

eXPIozie
NOAPTE
CEajA

o
producție a studiourilor DEFA-Berlin 

regia HELMUT NIETZSCHKE
Cu ■ PETER BORGELT, GUNTER 

SCHOSS, HANJO HASSE, GISELA BUT- 
TNER

ȚARA DUHURILOR DIN MA
RILE SUDULUI : rulează la Tim
puri Noi (orele 9—15 în continua
re) ; Program de filme documen
tare românești ' ’ — — •-
continuare).

URMĂRIREA :
celsior (orele 8,30; 11; 13 30; 
18,30, 21), Grivița (orele 10; 12,30; 
15; 17,30; 20).

PIPELE : rulează la înfrățirea 
între popoare (orele 15,15; 17,45; 
20).

TIGRUL ; rulează la Buzești (o- 
rele 15,30; 18). .

RĂNI VECHI: rulează ia Bu
zești (ora 20,30).

PĂCATUL DRAGOSTEI î rulea
ză la Dacia (orele 8,Sâ îs conti
nuare . 16 30. 18,30; .20,30)

CĂLUGĂRIȚA : rulează la Bu- 
cegi (orele 16,15; 19,15).

LA NORD PRIN NORD-VEST : 
rulează la Unirea (orele 15^30; 19).

PROFESIONIȘTII : rulează la
Lira (orele 15,30; 18. 20,15).

VALEA PĂPUȘILOR : rulează 
la Drumul Sării (orele 15; 17,30; 
20).

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ : ru 
lează la Ferentari (orele 15,30; 18.
20.30) Moșilor (orele 15.30; 18:
20.30) .

VA PLACE BRAHMS ? : rulează 
la Cotroceni (orele 15,30; 18. 20,30).

CUM SE REUȘEȘTE ÎN DRA
GOSTE:, rulează la PaCea (orele 
15,30; 18; 20,15).

SIMPATICUL DOMN „R“ ; ru
lează la Floreasca (orele 10; 12,15: 
15; 17,30: 20)

ANCHETATORUL DIN UM
BRĂ : rulează la Volga (orele 
9,30—-16 în continuare ; 18,15; 20 30),

CORABIA NEBUNILOR : rulea
ză la Viitorul (orele 15,30; 19).

ÎNTR-O SEARA UN TREN : ru
lează la Miorița (orele 10: 12.30: 
15; 17,30; 20).

BĂIEȚII ÎN HAINE DE PIELE : 
rulează la Popular (orele 15,30; 18).

TOTUL DE VÎNZARE : rulează 
la Popular (ora 20,30).

BĂTĂLIE PENTRU ROMA î ru
lează la Munca (orele 15.30: 19). 
Rahova (orele 15,30; 19)

WINETTOU ÎN VALEA
ȚII : rulează la Cosmos
15 30; 18; 20.15). Progresul 
15.30: 18).

BLOW-UP : rulează la Flacăra 
(orele 15.30: 18; 20.30).

VIA MALA ; rulează la Arta 
(orele 9,30—15,30 în continuare ; 
18,15; 20,30), Flamura (orele 9.15: 
11 30; 16: 18,15; 20.30).

TESTAMENTUL DOCTORULUI 
MABUSE : rulează la Vitan (orele 
15.30; 18; 20,15).

LINIȘTE ȘI STRIGAT s rulează 
la Progresul (ora 20.15).

CÎND TU NU EȘTI : rulează la 
Cinemateca (sala Union) (orele 10; 
12; 14) TERITORIUL INTERZIS 
(orele 16,30; 18,45: 21).

(orele 17—21 în

rulează la Ex-
16;

MOH- 
(orele 
(orele
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ISiyjSTKtȚI

Opera Română : TRAVIATA — 
ora 19,30 ; Teatrul de Operetă : 
ȚARA SURISULUI — ora 19,30 ; 
Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(Sala Comedia) : COANA CHIBI
ȚA — ora 19,30 ; (Sala Studio) : 
AL PATRULEA ANOTIMP — ora 
19,30 ; Teatrul de Comedie : OPI
NIA PUBLICA — ora 20 ; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra“ (Schitu 
Măgureanu) : MOARTEA LUI
DANTON — ora 20 ; (Sala Studio) : 
MELODIE VARȘOVIANA — ora 
20 ; Teatrul Mic : TANGO — ora 
20 ; Teatrul Giulești : NUNTA LUI 
FIGARO — ora 19,30 ; Teatrul 
„C. I. Nottara“ (B-dul Magheru) : 
CÎND LUNA E ALBASTRA — ora 
19,30 ; (Sala Studio) : ANONIMUL 
~ ora 20 ; Teatrul 
cu“ : FLOARE DE 
ora 19,30 ; Teatrul 
Stat : NOAPTEA 
VECHI — premieră 
Teatrul „Ion Creangă": MUȘCHE 
TARII MĂGĂRIEI SALE — ora 
16»; Teatrul Țăndărică (Str. Aca
demiei) ; BANDIȚII DIN KARDE- 
MOMME — ora 17 ; Teatrul ,,C. 
Tănase" (Sala Savoy) : LA GRĂ
DINA CĂRĂBUȘ — ora 19,30 ; 
(Cal. Victoriei) : NTCUȚĂ LA TĂ- 
NASE — ora 19,30 ; Ansamblul 
U.G.S. : ESOP, VIAȚA, MUZICA 
ȘI NOI —- ora 20 ; Circul de Stat : 
MIRAJUL CIRCULUI — ora 19,30.

„Ion Vasiles- 
CACTUS — 
Evreiesc de 

ÎN TÎRGUL 
— ora 19,30 ;

producție a studiourilor din R. S. Cehoslovacă 
regia : FRANTISEK FILIP

Cu : PAVEL LANDOVSKY, STELLA ZAZ- 
VOKOVA, REGINA RAZLOVA

producție a studiourilor iugoslave 
regia : HAJRUD1N KRVAVAC

Cu: BATA ZIVOJINOV1C. SLOBODAN 
PEROVIC, RELJA BASIC

DUMINICA, 22 FEBRUARIE 1970
Opera Română : AMORUL VRĂ

JITOR ; BOLERO ; TRICORNUL 
— ora 11 ; OTHELLO — ora 19,30 ; 
Teatrul de Operetă : MY FAIR 
LADY — ora 10,30 ; ANA LUGO- 
JANA — ora 19,30 ; Teatrul Națio
nal „I. L. Caragiale“ (Sala Come
dia) : ENIGMA OTILIEI — ora 
10,30 ; ALIZUNA —, ora 15 ; IDIO
TUL — ora 19,30 ; '(Sala Studio) : 
CINE EȘTI TU ? — ora 10,30 ; O

FEMEIE CU BANI — ora 15 ; 
TRAVESTI — ora 19,30 ; Teatrul 
de Comedie : MANDRAGORA — 
ora 10,30 și 15 ; DISPARIȚIA LUI 
GALY GÂY — ora 20 ; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu) : TRANSPLANTAREA 
INIMII NECUNOSCUTE — ora 10 
și 15 ; METEORUL — ora 20 ; (Sala 
Studio) : SFÎNTUL MITICĂ BLA
JIN U — ora 10 ; PURICELE IN 
URECHE — ora 15 și 20 ; Teatral 
Mic: CARLOTA — ora 10,30; PRI
MARUL LUNII ,ȘI IUBITA SA — 
ora 15,30; IERTAREA — ora 20; 
Teatrul Giulești : GEAMANDURA
— ora io ; MEȘTERUL MANOLE
— ora 19,30; Teatrul 
Notțara" 
LIE îfc

™ . ____________ -___
POTROACE — ora 15,30 ; ClND 
LUNA E ALBASTRĂ — ora 19,30 ; 
(Sala Studio) : ENIGMATICA
DOAMNĂ „M“ — ora 10,30 ; CE 
SCURTA E VARA — ora 16 ; O 
LUNA LA ȚARA — ora 20 ; Tea
trul „Ion Vasilesdu” : FLOARE 
DE CACTUS — ora 10 șl 19,30 ; 
Teatrul Evreiesc de Stat : UN ȘI
RAG DE PERLE — ora 11 ; Stu
dioul I.A.T.C. : PIATRA DIN 
CASĂ —ora Teatrul „Ion
Creangă" : POVESTE NilTERMI- 
NATÂ — oră 16 ; Teatrul Țăndă- * 
rică (Cal. Victoriei) : PLUM-
PLUM — ora 11 ; CABARETISSI- 
MO — ora 19,30 ; (Str. Academiei) : 
CĂLUȚUL COCOȘAT — ora 11 ; 
Teatrul „C. Tănase (Sala Savoy) : 
LA GRĂDINA CĂRĂBUȘ — ora 
19,30 ; (Cal. Victoriei) : NICUȚĂ 
LA TĂNASE — ora 19,30 ; Ansam
blul U.G.S.: BALADA OMULUI — 
ora 11 ; ESOP, VIAȚA MUZICA 
ȘI NOI — ora 20 ; Circul de Stat : 
MIRAJUL CIRCULUI — ora 10, 
16 și 19,30.

,____ __ ....'„C. <.■
(B-dul Magheru) ; VIJB- 
CRENGIEE DJ.; SASSA-; 
ora 10 ;• LA CIORBA DE

SlMBATA, 21 FEBRUARIE 1970 
PROGRAMUL I

9 17,00 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba germană • 
18,05 Cheia orașului — emisiune- 
Concurs pentru tineret. Participă 
echipele reprezentative ale orașe
lor Tg. Mureș și Brașov o ,19,00 
Telejurnalul de seară • 19,20 Re
flector e 19,35 Tele-enciclopedia 
@ 20,30 O oră cu Alfred Hitch
cock ; „Povestea unui polițist" a 
21,20 Disc ’70 (Interviziune) — e- 
misiune muzicală prezentată de 
orchestra Casei de discuri ,,Elec
trecord" « 21,50 Telejurnalul de 
noapte. Campionatul mondial de 
schi: sărituri de la trambulina 
mare. Transmisiune de Ia Strbske 
Pleso (Cehoslovacia). Handbal 
masculin la ora Campionatului 
mondial 1970 o 22,45 Recital Harry 
Belaffonte a 23,30 închiderea e- 
misiunii programului
PROGRAMUL II

i.

• 20,30 Deschiderea
Teatru TV.: „Mioară" ... ____
Petrescu «, 21,45 Tele-cinemateca 
umorului — „Chariot îndrăgostit' 
— „Chariot sosește tîrziu" • 22.15 
Actualități liter.are e 22,25 Film 
serial : „Sumbra toamnă" (III) — 
o producție a studiourilor iugo
slave • 23,15 închiderea emisiu
nii programului I.
DUMINICA, 22 FEBRUARIE 1970
PROGRAMUL I

emisiunii, 
de CamiJ

• 8,15 Deschiderea emisiunii — 
Teleșcoală • 8,45 Matineu dumi
nical pentru copii și tineretul șco
lar Fără bilete de intrare
• Film serial : Sebastien printre 
oameni (VIII) « 10,15 Ora satului
• 11,15 Emisiune pentru copil — 
Intervizlune 12,00 De strajă pa
triei e 12.35 Emisiune în limba 
maghiară 4* 16,30 Film serial : 
Rîui întunecat (VI). Producție a 
studiourilor sovietice • 17,15 Rea
litatea ilustrată 9 19,00 Telejurna
lul de seară • 19,15 Campionatul 
mondial de hochei — grupa S 
(Transmisie directă de la . Galați) 
AUstria-Italla • 20,15 Noutăți cine
matografice a 20,25 ...Și camenii 
privesc Luna, reportaj de Alexan
dru Stark. Imaginea George Sti- 
hea ® 20,35 Varietăți, Varietăți
• 22,05 Filmul Profetul. Producție 
a studiourilor Barrandov a 22I25 
Recital Udo Jurgens e 22.45 Tele
jurnalul de noapte @ 22,55 Publi
citate • 23,00 Telesport.
PROGRAMUL II

* 20,10 Film artistic : Cînd pri
măvara e fierbinte e 21,35 Făuri
torul de basme — film de Iosif 
Bîta 0 21,45 Roman foileton : Mîn- 
drie și prejudecată — reluarea 
episodului III.
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Bazinul Capitalei dispune de condiții optime
pentru a asigura in 1970

0 producție ridicată
de legume

Ilfovul este, neîndoielnic, ju
dețul care are cea mai mare 
suprafață destinată legumicul- 
turii. Și este firesc să fie așa 
dacă ne gîndim că îi revin sar
cini deosebite în aprovizionarea 
cu legume a populației Capita
lei. Și nu numai atît 
teritoriul 
mai puțin de șase 
conserve. La cele 

enumerăm, nu 
obligațiile 
străinătatea.

dar pe 
său funcționează nu 

fabrici de 
de mai 
pe ulti- 
contrăc- 

Imagi- 
la Di-

— un 
. . . . . __ .. ... aceste

zile. în 1970, cele 15 000 ha atît 
cît ocupă marea grădină de la 
fruntariile Capitalei — vor tre
bui să producă 235 000 tone de 
legume, adică aproape zece la 
sută din producția globală de le
gume a țării. Obligațiile mari 
pe care și le-au asumat legu
micultorii județului au impus, 
desigur, eforturi deosebite pe 
linia organizării și aprovizionă
rii tehnico-rrjateriale. După am
plasarea întfegii suprafețe de 
grădină în terenurile cu posibi
lități certe de irigare, una din 

/primele măsuri întreprinse a 
fost-țerearea fermelor soecializa- 
te în cele mai multe dintre co
operativele agricole. încadrarea 
acestor ferme'cu specialiști, cu 
cei mai harnici și pricepuți teh
nicieni și membri cooperatori, 
înzestrarea cu mijloace mecani
ce și materiale care să permită 
rezolvarea în cele mai bune 
condițiuni a tuturor probleme
lor. ele respectare a agrotehni
cii si de prevenire a unor ca
lamități, a însemnat, după cum 
ne spunea tovarășul ing. Vasi- 
lescu. director adjunct la Direc
ția agricolă județeană, un pas 
important pe linia renunțării la 
metodele empirice de cultivare 
a legumelor. Acestea mențineau ’ la Q co(. 

determinau o aprovi-

sus 
mul loc, 
tate
nea 
recția agricolă județeană 
adevărat stat major în

cu
ni se întregește

mele legumicole a aproape trei 
sute de tractoare de construcție 
specială,’ a 1G6 semănători legu
micole, 138 mașini de plantat 
răsad precum și alte utilaje a- 
daptate lucrărilor în grădinile 
de legume.

Pe același plan al preocupări
lor de a asigura cantități spo
rite de legume, și cît mai tim
puriu posibil, se situează și mă
surile luate de către Direcția 
agricolă și U.J.C.A.P., de coope
rativele agricole de a adăuga 
suprafețelor de solarii existen
te alte 90 ha construcții noi. A-

precizare : nu peste tot legumi
cultorii — și din păcate nu nu
mai ei — și-au luat munca in 
serios. Cum altfel s-ar explica 
faptul că și la această dată 
17 169 mp sere înmulțitor, doar 
cu puțin sub 50 la sută din ceea 
ce se planificase, nici măcar 
n-au fost atacați, iar pe aproape 
500 000 mp de răsadnițe nu s-a 
însămînțat ? Două treimi din 
suprafața de solarii noi îi aș
teaptă încă oe constructori, iar 
cea mai mare parte a suprafeței 
rezervată culturilor legumicole 
încă n-a fost fertilizată.

suficiente. Se scapă însă o rea
litate și anume că în pierdere 
vor fi nu numai consumatorii, 
dar, în primul rînd, cooperativa 
agricolă, membrii săi. La C.A.P 
Cornetu, ing. Emilian Vodă jus
tifica, pe bună dreptate,_ intir- 
zierea la unele lucrări prin lip
sa unor materiale cheie... „De- 
abia ierj am putut procura tabla 
pentru confecționarea sobelor. 
Pînă acum nu s-a găsit în baza 
de aprovizionare Chitila a 
U.N.C.A.P. Cu cuiele și alte 
..mărunțișuri", lucrurile se pe
trec aidoma. în această situație 
am fost nevoit să apelez la co
operație. De aici însă nu poți să 
iei nimic fără a avea negație de 
la bază. Dar materiale nu pri
mești de la bază și negație nu 
acceptă tovarășii de la Uniunea 
județeană. Ți se oferă, în schimb 
un răspuns diplomatic cu care, 
orieîță meserie ai cunoaște, nu 
poți cultiva nici o legumă". To
varășul Tănase Dobre, secreta
rul comitetului de partid din 
comuna Clinceni adăuga : în- 
tîmpinăm mari greutăți în ce 
privește repararea motoarelor 
și aspersoarelor pentru irigat, a 
utilajelor pe care le avem asi
gurate. Un exeipplu numai. A- 
vem un motor care e dus de un 
an d.a zile, la I.M.A.-Ciorogîrla 
și de reparat nu s-a reparat nici 
acum. De asemenea, ne. lipsesc 
piesele de schimb — toate fiind 
necazuri pe care, dacă nu le

dar realizarea acestui obiectiv depinde
în mare măsură de ce se face acum

în unitățile producătoare

nivelul producțiilor
scăzută, __ ‘__ _ ____
zibnare inegală a piețelor de-a 
lungul 
crărilor
va <
tiv
mare

anului. Volumul lu- 
executate mecanizat 

crește sensibil, compara- 
nul trecut, 
concentrării

cestora le vin în completare 
cele 5 ha de răsadnițe cu încăl
zire tehnică precum și cele 20 
complexe de sere înmulțitor. Au 
fost luate, de asemenea, măsuri 
în vederea asigurării necesaru
lui de răsaduri din soiuri valo
roase nu numai prin însămînță- 
rile efectuate în răsadnițele co
operativelor dar și prin contrac
tele încheiate cu conducerea se
relor intercooperatiste Berceni 
și cu Institutul de cercetări pen
tru legumicultura si floricultură.

Sigur, producerea de legume 
la nivelul și calitatea scontată 
implică și numeroase alte mă
suri subliniate în planurile spe
ciale vizînd acest important sec
tor, planuri existente în fiecare 
unitate producătoare. în ce mă
sură au prins viață asemenea 
prevederi ? în ce realizări recu
noaștem acțiunile specifice în
treprinse de către organizațiile 
U.T.C. ? Iată ideile pe care 
le-am urmărit în raidul între
prins în acest important bazin 
legumicol al Capitalei.

De la început impune o

îngrijorătoare în ceea ce pri
vește stadiul lucrărilor de sezon 
sînt situațiile întîlnîte ,în cadrul 
cooperativelor agricole Chiselet, 
Luica, Valea Dragului, Plopșoru, 
Gogoșari, Stoienești. Naipu. La 
Clinceni, de exemplu, însămîn- 
țările în răsadnițe și în serele 
înmulțitor s-au executat cu în- 
tîrzieri apreciabile, iar lucrul la 
cele 5 ha de solarii nici n-a în
ceput. Caruselul justificărilor, 
ca în mai toate situațile de a- 
cest fel este pus în funcțiune și 
aici : nu ne-au ajutat suficient 
tovarășii de la direcția agricolă 
și uniunea județeană ; ne-au lip
sit semințele, materialele de 
construcții eto, etc. Sînt-însă cu 
grijă ocolite propriile lipsuri : 
optica deformată a consiliilor de 
conducere din C.A.P. de a lăsa 
totul în seama șefei de fermă, 
inexistența unor măsuri în stare 
să declanșeze mecanismul an
trenării tuturor cooperatorilor la 
muncă.

Scuze, motivări. S.O.S.-uri re- 
dînd deficiențe 
furnizorilor de 
primit în timpul

în activitatea 
materiale am 

raidului nostru

prea băgăm în seamă acum, le 
vom resimți nu peste multă vre
me, atunci cînd va sosi timpul 
recoltatului și al transportului 
legumelor la piață.

Se. resimte, de asemenea, lipsa 
foliilor de polietilenă necesare 
construcțiilor de noi solarii pre
cum și reparării celor vechi. 
Deficitul se ridică la peste 40 
vagoane. în întîrziere se află a- 
provizionarea cu țeava și profile 
pentru construcții, cu electro- 
pompe și piese de schimb.

Aspecte întîlnîte la cooperati
va agricolă din Clinceni. în ca- 
dryll altor unități de pe raza ju
dețului Ilfov, ne dau temei să 
avertizăm asupra unui fenomen 
cu totul nedorit : este vorba de 
o înțelegere îngustă a modului 
de organizare și conducere a 
fermelor agricole nou înființate 
în sensul că unii dintre preșe
dinții cooperativelor, consiliile 
de conducere acordă atîta „mînă 
liberă" șefului de fermă îneît îl 
Iasă să se descurce cum poate în 
rezolvarea tuturor problemelor

tehnice. organizatorice, de apro
vizionare etc., Oricît de harnici 
și de. pricepeți ar fi acești oa
meni este imposibil să poată re
zolva singuri, operativ și com
petent toate acestea. Și în pier
dere sînt, iarăși, unitățile agri
cole, consumatorii.

în mod special 
urmă o constatare 
de data aceasta, la 

imunele vizitate, e
neri nu prea i-am întîlnit în sec
toarele legumicole. Dar, sîntem 
informați la comitetul județean 
U.T.C.. în întreg judeful mai 
mult de 4 000 de tineri lucrează 
în acest sector. Și cîte n-ar fi 
avut ei de făcut. La înlăturarea 
lipsurilor constatate 
tinerii ăr 
tribui prin 
specifice. în 
rativă agricolă vizitată n-am în
tîlnit acțiuni organizate de ti
neri privind fertilizarea supra
fețelor rezervate legumiculturii, 
a amenajării în vederea irigării, 
a nivelării și modelării terenu
lui ; la construcția serelor solar, 
de pildă, totul este lăsat pe sea
ma meseriașilor și aceștia, pu
țini la număr, sau a angajaților 
din alte regiuni ale țării. Nu
mărul tinerilor cuprinși în for
mele de învățămînt agrozooteh
nic cu profil legumicol este de
parte de a mulțumi și, ceea ce 
e mai îngrijorător, prea puțin 
se face în sensul pregătirii tine
rilor mecanizatori care să lucre
ze pe mașinile și utilajele aflate 
în dotarea, fermelor și sectoare
lor legumicole.

O convorbire avută cu tovară
șul 1L1E LEPĂDAT, prim se
cretar al Comitetului județean 
Tlfov al U.T.C., a fost, cel puțin 
pentru viitor. încurajatoare.

.— Ne pregătim, ne-a spus 
dumnealui, să dăm răspuns che
mării Ia întrecere lansată de 
teleormăneni. Legumicultura 
constituie un capitol important 
în răspunsul nostru. Astfel, vom 
recomanda încă 1 000 de tineri 
care să lucreze aici. Importante 
obiective se referă apoi la ac
țiunile p.e care le vor întreprin
de organizațiile U.T.C. chiar în 
aceste zile. A devenit astfel o 
tradiție ca tinerii din numeroase 
sate și comune să-și asume o- 
bligații precise privind transpor
tul îngrășămintelor naturale în 
grădinile de legume, să amena
jeze solariile și. îndeosebi, su
prafețele ce se vor iriga (ame
najarea barajelor pentru reține
rea apelor. întreținerea canale
lor etc.)

Soerăm. avînd în vedere ca
pacitatea de organizare și mo
bilizare pe care au dovedit-o or
ganizațiile U.T.C. din județ în 
alte ocazii, să nu rămînă totul 
numai la forma indicațiilor. Le
gumicultura județului Ilfov are 
nevoie de o infuzie promptă de 
tinerețe, de intervenția tinerilor 
care au îndrăgit acest sector.

am lăsat la 
ce se referă, 
tineri. în co- 
drept, pe ti

de noi, 
fi putut cori- 
acțiuni concrete, 

nici o coope-

DIN COBADIN

IORDACHE BODEA
>• a»

...iar cealaltă, din același motiv, taie plăci fibrolemnoase (P.F.L.).Din lipsa plăcilor aglomerate din lemn (P.A.L.) una dintre mașinile de croit stațio
nează...

a
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prinderi aparținind Ministerului 
Industriei Lemnului și anume : 
Complexul de industrializarea 
lemnului Pipera, I.P.R.O.F.I.L, 
..Tehnica lemnului Militari", 
I.P.R.O.F.I.L. București, 
I.P.R.O.F.I.L. „Butoiul", Fabrica 
de chibrituri, Fabrica „Relaxa" 
Mizil. Ele devin astfel din unități 
economice cu gestiune proprie, 
unități economice cu gestiune 
internă. Consecință firească, 
prin acest act își pierd perso
nalitatea juridică care este pre
luată de combinat. încă din a- 
ceastă fază! sîntem în fața unei 
situații care ridică sgmne de în
trebare.

— Combinatul — 
tovarășul inginer 
Gramaticu, director 
concepție — a fost constituit pe 
scheletul platformei Pipera. Fap
tul a făcut ca în vreme ce res
tul de cinci unități își mențin 
comitetele de direcție, la fostul 
Complex de industrializarea lem
nului acesta a fost desființat. în 
acest fel acum consiliul de ad
ministrație a întregului combinat 
ține șț loc, este confundat cu 
Comitetul de direcție al platfor
mei. Lucru, după părerea mea, 
nejustificat. Răspunzînd direct 
și de activitatea întreprinderii- 
schelet, conducerea combinatu
lui este obligată să-și împartă 
atenția pe mai multe planuri de
cît ar fi necesar. Lucru care 
poate aduce prejudicii cnoizării 
nepărtinitoare a atribuțiilor 
ce-j revin.

Intr-adevăr, și opinia noastră 
este ca în calitatea sa de organ 
nemijlocit răspunzător de înde
plinirea sarcinilor de plan, com
binatul să aibă o conducere in
dependentă care să se ocupe în 
exclusivitate de problemele co
mune tuturor unităților, reîn
ființarea Comitetului de direc
ție al platformei dîndu-i posibi
litatea să-și orienteze preocupă
rile în mai mare măsură spre 
activitățile de coordonare, con
cepție, aprovizionarea cu mate
rii prime și materiale specifice

ne spune 
Gheorghe 
tehnic de

SCURTCIRCUITELE"
—

S-a pregătit pentru clipa a- 
ceasta prin întreaga sa activitate 
de pînă acum, prin tot ceea ce a 
înregistrat mai bun în muncă, în 
viața sa de fiecare zi, însușindu-și 
treptat, într-un permanent proces 
de maturizare politică și socială, 
calitățile care îi dau dreptul să 
solicite primirea în organizația 
U.T.C. A asimilat prmtr-o mun
că asiduă mobilurile, cadrul și 
modalitățile pe care i le va pune 
în față noua sa calitate și, dorind 
acum s-o dobîndească, dovedește 
că este pregătit pentru acest pas, 
că este gata să semneze angaja
mentul prin care va fi investit 
cu noi atribute ale responsabili- 

. tații sociale.
Secvențele acestui act, așa cum 

s-au succedat de curînd în cîteva 
organizații din 
județul Constan
ța (cooperativele 
agricole din Vii
șoara și Coba
din, liceul din 
Cobadin), au 
purtat pe de-a-n- 
tregul aceste 
semnificații ma
jore, constituin- 
du-se în tot atî
tea momente 
trainice pentru 
biografia în de
venire a fiecărui 
tînăr. Rînduri- 
le organizațiilor 
U.T.C. au cres
cut în ?iua aceea 
cu 14 membri, 
pe rînd, așa cum se prezintă ei 
înșiși, într-o adevărată

AUTOBIOGRAFIE 
COLECTIVĂ

— M-am născut în anul 1955, 
comuna Cobadin. In cei 14

mult de la mine (DORU CIOA
CĂ — Cobadin).

Desigur, în nici unul din ca
zuri n-a fost vorba de lungi con
fesiuni, de autobiografii cuprin
zătoare. Dar am reținut, în spu
sele fiecăruia, dorința de a evi
denția, dincolo de simpla infor
mație biografică, fapte, gînduri 
legate de viitorul apropiat, de 
dorințele de realizare ale fiecă
ruia. Această invitație la auto
analiză în fața colegilor, a to
varășilor de muncă se adîncește 
și se amplifică în secvența urmă
toare...

ÎNTREBĂRI Șl RĂSPUNSURI
Varietatea de implicații la care 

s-ar cuveni să fie sondate cunoș
tințele și opiniile viitorului ute-

acum vor trebui să-i servească 
cu adevărat în viață. Cu atît mai 
mult cuvîntul unor invitați — 
dirigintele, directorul școlii, co
mandantul unității de pionieri, 
președintele cooperativei agrico
le, secretarul comitetului de 
partid al școlii sau cooperativei 
— au dat așadar greutate apre
cierilor, sugestiilor pentru viito
rii uteciști. își spuneau cuvîntul, 
în felul acesta, experiența de 
viață și pedagogică a oamenilor 
maturi, atît de necesară în aces
te clipe.

— A? vrea să-ți spun că poți 
citi misi mult, așa cum știi și să 
muncești mai mult. Cred că ai 
pățea învăța o meserie — la 
școala profesională sau la un li
ceu industrial

Actul investirii 
cu „statutul’ 

de utecist
Vi-i prezentăm

in ___
ani pe care îi număr acum, cred 
că ' ' . ‘
mentul cel mai însemnat din via
ța mea (ZOIA USCĂTURĂ — 
Cobadin)...

— Am învățat șapte clase la 
Cobadin, apoi am început să lu
crez în cooperativă, avînd în pri
mire un atelaj. Vreau să învăț 
însă în continuare, iar organiza
ția U.T.C. îmi va fi de un mare 
ajutor în această privință (CU- 
LAMET EDIP — Viișoara)...

— Am fost și pionier, îmi plă
ceau foarte mult studiul electri
cității, fizicii, mecanicii. Aș vrea 
să-mi continui aceste pasiuni și 
de acum încolo, în cadrul unor 
cercuri tehnice (SAMI HALIE, 
liceul din Cobadin)...

— Lucrez în sectorul zooteh
nic, alături de părinți, de cînd 
am terminat școala. Vreau să 
devin utecist pentru că doresc să 
fiu alături de ceilalți tineri de 
vîrsta mea (VASILE STOICA —• 
Viișoara)..,

— Mi se pare firesc ca, după 
ce am fost pionier, să devin ute
cist. Aceasta înseamnă că m-am 
maturizat și se așteaptă

ziua aceasta reprezintă mo-

mai

deunei astfel de încrucișări 
drumuri, cui poate servi ?

O întrebare asemănătoare 
ne-am pus și noi atunci cînd 
tovarășul Gheorghe Porojnicu, 
maistru principal al sectorului 
II din cadrul Fabricii de mobilă 
din Militari ne aduce la cunoș
tință un caz petrecut cu puțin 
timp în urmă.

— Avînd în vedere că servi
ciul nostru de aprovizionare are 
ca sarcină să se ocupe de urmă
rirea comenzilor, cînd la sfîrși- 
tul lunii ianuarie combinatul 
ne-a dat o comandă pentru 
100 000 bucăți de șuruburi lemn,

POT
FI OPERATIV REMEDIATE

fiecărei fabrici, desfacerea pro
duselor pe piața internă și ex
port etc.

Pentru că am amintit de una 
din principalele atribuții ale 
combinatului — aprovizionarea 
unităților economice din subor- 
dinea sa — să ne oprim asupra 
modului în care se efectuează 
aceasta în noile condiții.

★

Ne aflăm la Fabrica de mobi
lă din Militari. Purtăm dis

cuția cu tovarășul Nicolae Fătu- 
loiu, șeful serviciului aprovizio- 
nare-desfacere 
gestiune internă 
rim.

— Nemaifiind 
că — ne spune 
nostru — operațiile legate de a- 
sigurarea cu repartiții și con
tracte au! fost centralizate la ni
velul combinatului. Deocamdată 
însă nu sîntem mulțumiți de mo
dul în care sîntem aprovizionați. 
Deși pentru trimestrul I am so
licitat 
plăci 
70 000 
n-am 
cantitate de 45 000 metri pătrați. 
Extrem de puțin dacă avem în 
vedere că fabrica consumă lunar 
23 300 mp.

Repercusiunile neacoperirii in
tegrale cu reparații, precum și 
nelivrarea în cantitățile prevăzu-

te a materiei prime de către 
furnizori ne sînt exemplificate 
de către șeful serviciului pro
ducție — inginerul Vasile Gîr- 
vițu.

— în zilele de 2,'- 3. 4 fe
bruarie — ne informează dîn- 
sul — din lipsa P.A.L.-uiui nu 
s-a putut lucra 199 de ore. în in
tervalul 5—7 februarie, 124 ore. 
A trebuit să trimitem oamenii 
acasă. Cu toate astea, copform 
instrucțiunilor în vigoare, în ca
zul golurilor de producție care 
nu sînt din vina salariaților, tre-

trimestrul î o cantitate de 
250 000 mp. P.A.L. din totalul de 

254 000 mp cît era necesar. Pentru 
a nu vorbi de stocul de 59 600 mp 
rămas de anul trecut.

.Sîntem stupefiați. S-a produs 
deci evident o inexplicabilă 
„zgîrcenie" din partea combina
tului. Cu alte cuvinte Fabrica de 
mobilă din Militari a fost tra
tată ca o fiică vitregă ceea ce 
bineînțeles, nu corespunde nici 
pe departe atribuțiilor pe linie 
de asigurare cu materii prime 
și materiale a unităților produc-

vă, sîntem în fața unui caz ti
pic de nconorarea obligațiilor 
ce-i revin.

★

Discuțiile purtate cu cadrele 
de conducere ale combina
tului ne relevă și un alt 

aspect. El se referă la faptul că 
deși, prin constituirea orga
nismelor economice cu sta
tut de centrală se urmă
rește și reducerea numărului de 
hîrtii care circulă, a operațiilor

delegatul nostru s-a dus Ia fur
nizor, le-a ridicat și le-a depo
zitat în magaziile noastre. Toa
te bune, numai că în acest mo
ment a intervenit combinatul ca
re ne-a recomandat să le aducem 
în depozitul lui. Ne-am confor
mat. De-abia apoi le-am pre
luat. Acte suplimentare, drumuri 
suplimentare.

Așadar chiar cei care se plîng 
de „încrucișarea" unor drumuri 
contribuie ei înșiși la pavarea 
lor. Fără comentarii I

★
a unității cu 

la care ne refe-

persoană juridi- 
preopinentul

de pildă un necesar de 
aglomerate din lemn de 
metri pătrați, repartiții 
primit decît pentru o

IA APROAPE 5 LUNI DE LA ÎNFIINȚAREA CEL — PIPERA

buie să le plătim 50 la sută din 
salariul tarifar. Așadar pe de 
o parte pierderi de capacitate, 
pe de altă parte, nfirealizarea 
salariilor-tarifare de către mun
citori.

Există oare — ne-ard întrebat 
— cauze obiective care să fi 
condus la această stare de lu
cruri ?

— Nu — răspunde cate
goric tovarășul Ștefan Galopeta, 
șeful serviciului produse strati
ficate din cadrul Direcției co
merciale a Ministerului Indus
triei Lemnului. Combinatul de 
industrializare a lemnului din 
Pipera a avut repartizat pentru

live ce fac parte din același or
ganism economic. Ce-i drept 
acum conducerea combinatului 
ne dă asigurări că situația s-a 
rezolvat. Fotografiile luate în 
ziua de vineri 13 februarie a.c. 
pun la îndoială această afirma
ție. în acea zi presa hidraulică 
pentru furniruirea panourilor 
care execută operații cheie pen
tru bunul mers al fabricației, 
staționa din lipsa P.A.L.-ului. 
La fel, una din mașinile de croit. 
Cealaltă, din aceleași motive e- 
xecuta operații de tăiere a plă
cilor fibrolemnoase... Indiscuta
bil combinatul și-a asiimat în 
acest caz o responsabilitate gra-

birocratice, in practică se pare 
că lucrurile stau, uneori, exact 
invers.

— De la data înființării — ne 
spune tovarășul Titi Paraschiv, 
directorul economic al combi
natului — Direcția Centrală de 
Statistică, de pildă, ne solicită 
să furnizăm date referitoare 
atît la activitatea întregului or
ganism cît și la nivelul fiecărei 
unități în pîirte. Pe de altă par
te, la rîndul lor, fabricile trebuie 
să furnizeze și ele aceleași da
te organelor de statistică din 
sectoarele de care aparțin teri
torial. Așadar un 
muncă dublă. în 
ficare asistăm la 
complicare. Care

circuit dublu, 
loc de simpli- 
un proces de 
este rațiunea

Deși n-am epuizat în întregi
me, din motive de spațiu, 
problemele pe care doream 

să le abordăm, o menționăm 
printre altele pe aceea a tergi
versării nejustificate a definiti
vării statutului cadru de 
funcționare al combinatului, 
care să-1 stabilească ferm atri
buțiile și competențele, să ne 
oprim asupra unui ultim aspect. 

Conform H.C.M. 914 din 1968 
privind experimentarea noului 
sistem de salarizare, întreprin
derile care realizează economii 
peste plan din efort propriu au 
dreptul la gratificații egale cu 
50 la sută din cuantumul acestor 
economii. Fabrica de mobilă din 
Militari, datorită organizării ju
dicioase a producției și a mun
cii, datorită efortului susținut al 
salariaților săi, a reușit la finele 
a,nului 1969 să obțină 1 445 000 
lei economii peste plan, prin 
efort propriu. Normal, conform 
legii de care aminteam, ar în
semna că se poate bucura de

cist, apoi mulțimea de lucruri 
care merită a fi spuse acum, cu 
prilejul primirii în U.T.C., con
verg în fapt, prin ceea ce întrea
bă și ceea ce îi sugerează pen
tru viitor tînărului tovarășii din 
organizația în care va activa, că
tre cîteva țeluri principale. : să 
probeze însușirea prevederilor 
statutare, a unor cunoștințe poli
tice, a interesului pentru infor

mare, îndemnînd încă o dată la 
reflecție asupra îndatoririlor 
fundamentale ce-i definesc noua 
calitate ; să raporteze intențiile, 
modul de a-și organiza preocu
pările, activitatea, în prezent și în 
perspectivă, la dezideratele acti
vității de organizație, la sarcini
le concrete, la exigențele presu
puse de calitatea de utecist, La 
toate aceste pretenții firești care 
au însemnat implicit tot atîtea 
întrebări puse fiecărui tînăr, 
răspunsurile au fost prompte și 
au dat garanția îndeplinirii lor 
integrale, cei mai tineri uteciști 
angajîndu-se să le considere în
totdeauna printre datoriile lor de 
onoare.

„ÎȚI RECOMANDĂM..."
Așa începe altă secvență a 

ceremonialului, intim legată de 
întrebările anterioare, de „secven
ța autobiografică", 
este fără îndoială 
obiect, iar aceasta 
.bună cunoaștere a 
ruia recomandările

Importantă 
adecvarea la 
presupune o 
tînărului, că- 
care i se fac

prevederile privind gratifjcațiile. 
Acest lucru însă nu poate fi 
realizat practic întrucît el ar 
contraveni Regulamentului de 
acordare a premiilor și gratifi- 
cațiilor apărut în ianuarie 1970, 
regulament care stabilește că 
astfel de recompense se acordă 
întreprinderilor care întrunesc 
criteriile stabilite. Or, la ora ac
tuală fabrica de mobilă ou mai 
este o întreprindere în sensul 
de persoană juridică, ci o uni
tate cu gestiune economică inter, 
nă. Pe de o parte. Pe de altă 
parte pe combinat nu s-au ob
ținut economii peste plan prin 
efort propriu. Așa îneît, Fabrica 
de mobilă din Militari este în 
situația să plătească oale!^ 
sparte ale celor care nu și-au 
îndeplinit în bune condiții sar
cinile de plan. Este oare drept ? 
Nu se împiedică în felul acesta 
buna funcționare a mecanismu
lui cointeresării materiale ? Du
pă cum sîntem informați pro
blema urmează, cu avizul Mi
nistrului Industriei Lemnului, să 
fie înaintată spre rezolvare 
Ministerului Muncii. Sperăm

— și să vii înapoi 
în sat la noi, ca 
electrician sau 
mecanic (pentru 
VASILE G. 
ION).

— La fizică ai 
note cam mici, 
deși spui că do
rești să 
o școală profe
sională. ~ 
vrei intr-adevăr 
să devii un bun 
muncitor, tre
buie să te pregă
tești temeinic 
(pentru NEZIR 
IUXEL).

— Ne-rii vor
bit despre mari- 

pionieriei; aș vrea

urmezi

Dacă

le bucurii ale 
să înveți și să activezi în organi
zația U.T.C., în așa fel, îneît, pes
te ani, să poți vorbi despre orga
nizația U.T.C. tot așa cum îți 
amintești acum de anii pionieriei 
(pentru ELISABETĂ POPA).

— Vrei să înveți o meserie. 
Cred că ar fi bine să te gîndești 
că în sat vom avea, în curînd, un 
sistem de irigații și va fi nevoie 
și de motopompiști. Aici am dori 
noi să te regăsim (pentru DE- 
MISLAU NEJDET).

Succesiunea secvențelor amin
tite a dus, așa cum era și firesc, 
spre același final : hotărîrea ca 
cei 14 tineri să fie primiți m 
U.T.C. a fost rostită în unanimi
tate. Momentul sărbătoresc, des
fășurat într-un cadru corespun
zător prilejului care îi reunise pe 
toți cei prezenți a devenit astfel 
un model nu numai în compo
nentele sale festive. Răscruce de 
viață pentru fiecare tînăr, solem
nitatea primirii în U.T.C. se în
scrie la un loc de seamă în fap
tele sale de biografie, invitînd la 
introspecția și analiza complexă 
a personalității, cu permanente 
proiecții către viitor și prelun- 
giudu-i în felul acesta eforturile 
spre noi împliniri, spre deplina 
maturitate politică-cetățenească.

ION TRONAC

de cau- I 
Aceasta ■ 
sa rcina

hotărîrea sa va da cîștig 
ză fabricii de mobilă, 
cu atît mai mult cu cît 
de preț de cost este dată și ur
mărită pe unitate (fabrică) efor
tul propriu puțind fi deci rigu
ros delimitat.

N-am vrea să se înțeleagă 
după parcurgerea articolului 
nostru, că prin constituirea Com
binatului de Industrializare, a 
Lemnului Pipera unitățile absor
bite au mai multe ponoase de
cît avantaje de la noua formă 
de organizare. Este neîndoielnic 
că, constituit cu peste 4 luni în 
urmă, acest organism economic 
permite obținerea unor re
zultate economice superioare 
Dacă am relevat cîteva aspecte 
legate de relațiile, atribuțiile și 
competențele combinatului n-am 
făcut-o decît din dorința de a 
asista în cel mai scurt timp la 
o îmbunătățire substanțială a 
activității sale, astfel îneît să 
răspundă în întregime coman
damentelor pentru care a fost 
înființat

I
I
I
I
I
I
I
i

Vineri 13 februarie. Presa hidraulică pentru furniruirea panouri
lor — utilaj de mare productivi tate — care execută operații 
„cheie" pentru bunul mers al producției, așteaptă, de aseme

nea, P.A.'L.
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In cea mai mare parte, rezervele de petrol cunoscute

rămin in subsol. Pentru recuperarea lor

o metodă de perspectivă in utilizarea

căreia România se află pe unul

din primele locuri în lume

S-a propus atunci o altă solu- 
ție și anume crearea unui 
front de ardere în zăcămînt 
— așa numita combustie sub- 
terană. Injectindu-se aer la o 

aproximativ L4 —. 
la temperatura w 

se produce o o- 
a petrolului. Acest 
de oxidare produ- ™ 

_ _  _ Idură suficientă pentru a 
provoca autoaprinderea petrolului a 
lingă sonda de injecție. De alt- “ 
fel, aprinderea poate fi provoca
tă șî cu o bujie acționată de la A 
suprafață.

Cum e și firesc, pentru cunoaș
terea fenomenelor care au loc în A 
cursul combustiei subterane au w 
fost realizate mai întîi o serie de 
studii și modele de laborator, în- 0 
cepînd Cu anul 1953, în țări cu 
o industrie de petrol dezvoltată — 
ca S.U.A,, U.R.S.S., România. ®

presiune de 
atmosfere și 
zăcămîntului, 
xidare slabă 
simplu proces 
ce o calc

Dr. I. BUNGET, 

lector la Facultatea 

de fizică —• București

După Cum se știe, rezervele 
mondiale -de combustibili con
venționali sînt limitate. Oricîte 
zăcăminte de petrol vor mai fi 
descoperite de acum înainte, în 
ultimă instanță omenirea nu poa
te să se bazeze pe utilizarea lui 
mai mult de cîteva secole... și 
poate nici atît. Intr-o bună zi 
specialiștii vor comunica indus
triei că puțurile de extracție au 
secat. Desigur, civilizația mileniu
lui trei vă fi găsit deja, la ora 
aceea, alte surse de energie ca 
și materii prime care să ia locul 
petrolului în industria chimică. 
Partea cea mai interesantă însă 
este alta : în realitate în subsol 
se va afla totuși o cantitate uri
așă de țiței, mai mare poate de
cît cea extrasă pînă atunci. De
ocamdată nu se întrevgde nidi o 
posibilitate de a modifica această 
perspectivă. Trebuie să recunoaș
tem că ne aflăm în fața unui pa
radox : o lume fără petrol în ale 
cărei zăcăminte „epuizate" se 
vor afla adevărate mări de „aur 
negru". Lupta pentru mărirea 
„factorului de recuperare" a pe
trolului din rezerva geologică e- 
xistentă constituie, din această 
cauză, una din cele mai actuale 
probleme ale specialiștilor.

Datorită metodelor modeme de 
exploatare, valoarea acestui fac
tor de recuperare a crescut con
siderabil în ultima vreme. Mări
mea procentului de petrol ce poa-
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te fi extras depinde de natura și 
tipul zăcămîntului, dar, așa cum 
demonstrează cifrele, petrolul 
rămîne în cea mai mare parte 
inaccesibil omului. La zăcăminte
le mai mari, recent descoperite, 
valoarea factorului de recupera
re poate atinge 30 la sută, une
ori chiar 40 la sută. La unele 
zăcăminte vechi, epuizate sau pe 
cale de epuizare, acest parametru 
gravitează în jurul lui 5-6 la su
tă.

Astăzi, pe plan mondial, e- 
xistă o multitudine de metode și 
procedee, acceptabile din punct 
de vedere economic, care per
mit exploatarea rațională a zăcă
mintelor de petrol și mărirea

cantității ce poate fi recuperată. 
Cele mai mari perspective în a- 
ceastă direcție se pare că le au 
metodele termice. In jurul anului 
1930, atît în S.U.A. (în 1928 și 
1932) cît și în U.R.S.S. (1935), au 
avut loc o serie de experiențe ca
re urmăreau prin intermediul u- 
nor sonde de injecție menținerea 
unei temperaturi ridicate, mai 
mare decît cea a zăcămîntului. 
în întreg mediul poros în care se 
afla petrolul. Rezultatele obținute 
atunci au fost considerate ca ne
satisfăcătoare deoarece metoda se 
dovedea neeconomică : se pier
deau cantități foarte mari de e 
nergie termică.

- Ba SMi >.v

O dată stabilite fenomenele ce 
au loc s-a putut trece la încer
cări industriale pe zăcăminte de 
mică adîncime cu petrol vîscos, 
altfel anevoie exploatabil prin 
metodele clasice.

îmbucurător este faptrd că ța
ra noastră produce, de cîțiva 
ani, cu ajutorul acestei metode, 
petrol la scară industrială, cu re
zultate foarte bune.

Se pune întrebarea : de ce nu 
se generalizează rapid această 
metoda'? Deocamdată procesul 
de combustie subterană este greu 
de stăpînit iar costul petrolului 
este foarte ridicat datorită pier
derilor de energie termică mari, 
necesității de a utiliza oțeluri 
speciale ca și a prețului mare al 
compresiei. Cu toate aceste nea
junsuri, perspectivele extinderii 
combustiei subterane în următo- 0 
rii ani sînt de pe acum asigura
te. Extinderea metodei la toate 
tipurile de zăcăminte. în special 0 
la cele considerate ca „epuizate" 
care așa cum arătam au factori 
de recuperare foarte mici, ar du- " 
ce la obținerea unor cantități de 
petro) suplimentare comparabile 0 
cu producția națională pe un 
an întreg. A

■ .
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Cercetările pentru realizarea 
vehiculelor cu motoare linea
re continuă. Fotografia noas
tră vă prezintă modelul unui 
asemenea vehicul aflat în pli

nă cursă.

. Titlul poate părea pompos, dai 
el nu constituie decît o reflec
tare palidă a diversității extrem 
de bogate de fenomene și pro 
prietăți ale sticlei. Aceste feno 
mene sînt însă tăcute, tăcute ca 
lumina în care ne scăldăm mîi
nile și a cărei prezență o simțim 
indirect, chiar dacă închidem 
ochii. Pentru a le detecta este 
nevoie de multă atenție, sistema
tizare în observație și uneori 
de... noroc.

Sticlele au constituit încă din 
vremurile de demult atît obiecte 
de lux, de artă cît și obiecte cas
nice. Fabricarea unor sticle de o 
transparență orbitoare, a unor o- 0 glinzi perfecte, sau a unor cris
tale cu contorsiuni ciudate a de
venit la un moment dat pentru 0 meșterii din Murano (Italia) un 
adevărat secret transmis din tată 
în fiu, și nu se poate spune că 0 unele din aceste taine nu s-au 
stins precum cele legate de vio- 
rile lui Stradivarius.

0 Dar să trecem la unele lucruri 
mai prozaice legate de alte pro- 0 prietăți, cum ar fi transparența, 
culoarea, rezistența la șocuri me- 

» canice etc. Există sticle „moi“ și 
0 sticle „dure". Sticlele moi pot fi 

atît de slab rezistente îneît 
• „curg" la temperaturi nu prea 

ridicate față de temperatura ca
merei (de pildă silioații de sodiu 

• și de potasiu) sau sînt atît de 
dure îneît rezistă presiunii aeru
lui la un zbor supersonic sau la 

A șocul cu un glonte. Acestea din 
™ urmă, denumite și incasabile, sînt 

fabricate în mod special ; unele 
A pe bază de nervuri metalice ai- 

doma scheletului unui bloc iai 
altele pe baza unor secrete încă 
nedezvăluite. Sticlele pot fi di
zolvate într-un solvent la tempe
ratura camerei devenind lichide 
cu care se pot lipi alte sticle în
tre ele. In ultimul timp au fos1 
fabricate sticle impurificate cu 
unele elemente din grupa pămîn- 
turilor rare, folosite în construi
rea laserilor unde asigură puteri 
mai mari decît la cei confecțio
nați pe baza rubinului.

Toate aceste fapte se referă la 
o clasă de materiale, cunoscute 
sub același nume, dar nediferen
țiate de cristale sau solide de a- 
morfe. Cititorii știu probabil că 
un solid cristalin este un coip 
care posedă o ordine spațială ob
ținută prin repetarea în spațiu 0 
unui element de bază numit ce
lulă elementară. Un cub, de e- 
xemplu, repetat pe trei direcții 
în spațiu ne duce la o rețea cu
bică. Intr-un solid amorf dispare 
această ordine, instalată pe dis
tanțe mari. (Evident însă, la sca
ra microscopică este posibil ca pe 
regiuni mici să existe ordine, dar, 
în ansamblu, aceste regiuni dis
puse haotic ne impun atenției 
dezordinea).

Unde poate fi plasată o sticlă? 
Ea poate fi considerată ca un 
material. în care există o anumi
tă ordine pe o regiune mică, în 
timp ce în regiunea vecină apare

nu numai o schimbare a direcției 
de ordonare, dar și a tipului de 
ordine. Pentru a fi mai expliciți 
să ne închipuim un aranjament 
în care un ion metalic este în
conjurat fie de 4 ioni de oxigen 
(gruparea tetraiedrică = A), fie 
de 6 ioni de oxigen (grupare oc- 
taedrică = B). Un solid cristalin 
este acela în care astfel de gru
pări se repetă pe o anumită dis
tanță în mod regulat, de exera-

municat o lucrare care se referea 
la folosirea unor straturi subțiri 
fotosensibile din sticlă pentru tu
burile de televizor.

Dar, cred că este necesară o 
explicație în legătură cu noțiu
nea de comutare. Unele sticle pot 
exista în două stări, una de rezis
tență electrică mare (mai mare 
de un milion de obmi) și alta de 
rezistență joasă (de 1000 pînă la 
100 000 ori mai mică). Comata-

Proprietățile sticlelor speciale, ale căror aplicații au revoluționat 
tehnica modernă, depind de microstructura acestora, de modul de 
aranjare a atomilor lor. Cercetări recente au permis elaborarea, cu 
ajutorul datelor furnizate de calculatorul electronic, a unui model 
structural pentru sticle. In fotografia noastră : macheta modelului 

structural.

plu A—B—B—A—B—B—, ca în 
ferite. Și într-o sticlă, sînt posi
bile ambele organizări, dar mo
dul lor de dispunere este nere
gulat. Cunoașterea acestor meca
nisme de ordonare poate condu
ce la înțelegerea unor efecte ne
așteptate. în ultimul timp, sînt 
studiate două efecte stranii ob
servate pe anumite sticle și anu
me comutarea termică și comu
tarea voltamper. Cea de a doua 
proprietate a dus cleja la inven
tarea unui dispozitiv — ovonicul 
care și-a găsit aplicații în con
struirea unor memorii pentru cal
culatoarele electronice. Unele sti
cle sînt folosite în construirea u- 
nor tipuri de aparate „Xerox" iar 
la „Conferința internațională de 
semiconductor! de la Cambridge" 
(Anglia) din septembrie 1969, un 
grup de fizicieni japonezi au co-

rea este tocmai fenomenul de 
trecere de la o stare la alta. O 
cale de realizare este cea termi
că : prin încălzire pînă la tempe
raturi situate între 150—200° C, 
unele sticle prezintă o scădeie 
bruscă a rezistenței electrice cu 
pînă la 5 ordine de mărime. Ce! 
de-al doilea timp de comutare se 
realizează la temperatura came
rei în modul următor : pe o sti
clă de dimensiuni mici (pînă la 
cțiva mm3) se aplică o tensiune 
electrică ce crește lent. La o anu
mită valoare rezistența electrică 
scade brusc, iar curentul electric 
crește. Dispozitivul nostru se află 
acum în starea de rezistență joa
să. Revenirea la starea inițială de 
rezistentă mare se face prin creș
terea intensității curentului și are 
loc tot brusc, la o anumită va
loare a ei. Mecanismul comutării

nu este încă pe deplin înțeles. 
(Au fost emise diferite ipoteze, 
nelipsite de atractivitate și inge
niozitate dar nesatisfăcătoare).

Ovonicul este un dispozitiv 
construit pe baza acestui feno
men de către fizicianul american 
Ovshinsky. El permite reglări au
tomate în anumite circuite elec
trice. Este interesantă istoria a- 
cestui dispozitiv. In 1966 a fost 
patentat, dar primul articol în le
gătură cu proprietățile sale fizice 
a fost publicat de autor în 1969. 
Se vede deci că cercetările în a- 
cest domeniu sînt de dată recen
tă, ele devenind mai sistematice 
de-abia în ultimii trei ani. Deși 
avem de-a face cu un interval 
scurt de timp, astfel de cercetări 
au fost inițiate și în țara noastră 
la Institutul de fizică al Acade
miei, în laboratorul de „Strate 
subțiri semiconducătoare" condus 
de dr. N. Croitoru. Un grup de 
cercetători (L. Vescan, C. Popes
cu) împreună cu dr. N. Croitoru 
cercetează unele caracteristici e- 
lectrice (dependența de tempera
tură a rezistenței electrice, efec
tul fotoelectric, comutarea) ale 
unor sticle preparate pe bază de 
arsen, toriu, telur, germaniu și si
liciu. Se studiază de asemenea 
comportarea lor în cîmpuri elec
trice slabe și puternice (pînă la 
10,5 volți pe cm). Rezultatele 
foarte importante ale cercetărilor 
au fost expuse la unele manifes
tări internaționale și au reținut 
atenția unor specialiști de renu
me de peste hotare: Mott — 
(președintele lui Royal Society — 
Anglia), Kolomieț (U.R.S.S.), 
Ovshinsky (S.U.A.) etc. Pe lîngă 
rezultatele pur fizice, există deja 
în faza de laborator unele dispo
zitive de comutare confecționate 
pe baza materialelor sintetizate 
și investigate în acest institut. Se 
consideră că sub formă de strate 
subțiri aceste Sticle âr oferi mari 
perspective în construirea iiltrelot 
optice. Credem că aceste rezul
tate de debut sînt promițătoare 
și trebuie încurajate eforturile di
rijate în acest domeniu.

Pe de altă parte, nu trebuie 
uitat că, deși comunicarea grupu
lui de cercetători japonezi la 
Cambridge a trecut oarecum ne
observată, ea a indicat o nouă di
recție posibilă de aplicație a sti
clelor...

Așa numita lumină vizibilă include ansamblul radiațiilor 
a căror lungime de undă este cuprinsă între 0.4 și 0.8 mi
croni. Ochiul nostru nu poate distinge radiația ce depășește 
limita aceasta. Peste 0,8 microni se află însă 
că a infraroșului.

>:

lumea fantasii-

! Ne-am obișnuit să dirijăm cu o simplă mișcare de manetă sau 
' cu o apăsare pe comutator, miracolul cotidian care se numește 

curentul electric. Acest flux vital al activității noastre ne-a de
venit atît de util incit oprirea lui nedorită poate provoca de
reglări imense, pierderi mai mult decît considerabile. Inginerii 
energeticieni sînt aceia care veghează la alimentarea neîntre
ruptă a foamei de kilowați, intensă și continuă ca setea t>ă- 
mîntului.

Vă prezentăm azi cîțiva dintre studenții, foarte mulți la nu
măr, care s-au deprins nu numai să învețe, dar și să caute 
soluții noi, răspunsuri uneori originale Ia problemele tehnice 
care-i preocupă

Radu Enache, Adrian Bianu, Radu Țenovici — din anul IV 
al Facultății de energetică, lucrează în prezent la realizarea 
unui dispozitiv, nou ca schemă și principii constructive, pentru 
măsurarea supratensiunilor ce se pot ivi pe o linie de înalt 
voltaj. Utilitatea aparatului este evidentă. Cunoscindu-se am
ploarea acestor periculoase salturi de tensiune (provocate de 
exemplu de trăznete) se pot lua măsurile necesare pentru mă
rirea siguranței in funcționare a instalațiilor energetice, și im
plicit, realizarea continuității în alimentarea cu energie elec
trică. Aceiași studenți au determinat grafic, prin metoda Berge-

SUPRA TENSIUNILE
ron, supratensiunile interne ce apar in rețelele de curent elec
tric Ia conectare și deconectare, luind în considerare diferitele 
valori ale rezistenței de șuntare a întrerupătorului. După se
siune ei Vor verifica și eventual corecta, la un calculator analo
gic, diagramele obținute.

Idei îndrăznețe, cercetări științifice, soluții... Unele dintre ele 
țin de domeniul viitorului, dar cine îi oprește pe temerari să 
privească în viitor ? Centralele nuclearo-electrice sînt deocam
dată o problemă de viitor, dar curînd vor intra în actualitate cu 
toată măreția pe care o presupun asemenea înalte expresii ale 
tehnicii.

Doi studenți din prima serie de specialiști pregătiți pentru 
aceste importante obiective mi-au vorbit despre lucrarea lor 
referitoare Ia programarea dinamică a regimurilor de funcțio
nare a reactorilor nucleari. în ce constă originalitatea cercetă
rilor întreprinse de studenții energeticieni Gabriel Blahoianu si 
Nicolae Mihăilescu ?

Aplicînd metoda programării dinamice la reactorul nuclear, 
ei au dedus niște sisteme de ecuații care permit optimizarea 
modului de oprire al acestuia, astfel incit cantitatea de nu
clee de samariu și xenon ce apar să fie cît mai mică. Un reac
tor „neotrăvit" cu astfel de nuclee, solicită la repornirea lui <> 
cantitate mai mică de combustibil, deci se realizează pe această 
cale o reducere a cheltuielilor de exploatare. Prin introducerea 
in calculator a sistemelor de ecuații găsite de cei doi studenți, 
se poate obține în orice moment soluția numerică sau grafică 
a reglării fluxului de neutroni necesari reacției de fisiune.

în cadrul proiectului de diplomă, studenții își propun să lăr
gească cercetările întreprinse.

MARIA SUCIU

mai valo- 
industriei 

circuitul in
tegrat. Valoarea sa este apre
ciată ca echivalent cu greuta
tea proprie în aur. Printre 
cele mai spectaculoase aplica
ții ale acestor circuite minia
turale. pe care vi le prezen
tăm în fotografia de mai sus 
(citeva sute încap într-o pal
mă». se numără îmbunătățirea 
calității recepției la televizoa

rele în culori.

Unul dintre cele 
roase produse ale 
contemporane

CÎT
S-ar părea că dacă închi

dem ermetic ferestrele unei 
camere și folosim numai in
stalația de aer condiționat, pe 
lingă plăcerea menținerii unei 
atmosfere totdeauna proaspete 
și nu prea umede vom avea 
și satisfacția de a respira nu
mai aer curat. Aparent așa și 
este. Cel puțin pentru necesi
tățile noastre în asemenea 
condiții aerul poate fi consi
derat intr-adevăr curat.

Dar industria modernă, cu 
tehnologiile ei avansate, in
dustria care produce semi- 
conductori, nave cosmice, a- 
paratură optică de precizie 
ș.a. are o cu totul altă con
cepție despre ceea ce înseam
nă puritatea atmosferei într-o 
încăpere. Experții consideră 
că o atmosferă cu adevăral 
curată conține de un miliard 
de ori mai puține impurități 
decît aceea dintr-o cameră cu 
aer condiționat. Pînă și me
diul sălilor de operație, consi
derat pînă nu de mult ca e- 
talon pentru orice muncă 
care necesita un spațiu lipsii 
de microbi și de praf, este 
necorespunzător pentru o se
rie de cazuri întîlnite în în
treprinderile electronice, ato
mice sau spațiale.

Ochiul nostru distinge cu 
greu particule mai mici de 
zece microni. In medie parti
culele de praf au însă circa

Trebuie spus totuși că 
ochiul nostru, în „banda sa de 
recepție" constituie un instru
ment remarcabil prin sensibi
litatea sa : noi putem observa 
o luminare aprinsă Ia distan
ța de 27 de kilometri. Aceasta 
explică de ce de pe navele cos
mice se pot observa ușor focu
rile păstorilor de pe cîmp. Exi
stă însă o serie de lucruri pe 
care noi nu le putem vedea, sau 
le observăm cu mult mai multă 
greutate din cauza incapacității 
organelor vizuale umane de a 
percepe radiația infraroșie. De 
pildă, dacă se fotografiază din 
aer sau se observă cu ochiul li-

bef o regiune 
ficil adeseori 
linia de demarcație între apă și 
uscat. Și aceasta fiindcă maxi
mul de penetrare în apă îl asi
gură lumina verde care pătrunde 
pînă la 500 de metri. în schimb 
apa este opacă pentru lungimile 
de undă ce depășesc 0,75 mi
croni. în infraroșu conturul coas
telor va apare deci cu o clarita
te remarcabilă.

In ultimul timp tehnica ob
servării pămîntului, din spațiu, 
cu ajutorul radiației infraroșii s-a 
dezvoltat extraordinar. Desigur, 
la început ea a fost stimulată de 
considerente militare. Constatînd

de litoral este di- 
să sesizăm precis

PRAF
cinci microni. Acestea repre
zintă însă praful obișnuit, cel 
pe care-l vedem jucînd în ra
zele de soare care pătrund în 
cameră printre jaluzele. Pen
tru cercetătorii specializați în 
purificarea aerului din fabrici, 
ele sînt însă gigantice. Dimen
siunile celor urmărite de a- 
cești specialiști se situează în
tre 3110 micron și și 5 mi
croni. Suflarea unui fumător 
cuprinde în inelul albastru al 
vaporilor de nicotină circa 4 
milioane de astfel de particu-

PRODUCE UN OM?
pe minut. Dacă se ridică, îm
prăștie în aer aproximativ 
două milioane jumătate do 
particule, iar dacă se mișcă 
prin încăpere dezlănțuie o 
adevărată avalanșă de praf: 
cinci milioane de particule pe 
minut. Sîntem, aiipă cum se 
vede, o nemaipomenită sursă 
de praf, un adevărat pericol 
oentru orice industrie de pre
cizie.

Un simplu fulg de funingi
ne care ar cădea pe o lamelă 
cu microcircuite electronice

comprontîsă dacă ar fi execu
tată într-o încăpere din clasa 
10.000.

Pentru a înțelege probleme
le pe cate omul cel mai curat 
chiar, le ridică în fața in
dustriei moderne trebuie să ne 
gindim la eforturile necesare 
pentru a menține purități de 
ordinul 100 sau 10 000 în hale 
industriale avînd dimensiuni 
mai mari ca ale unui teren de 
fotbal. In asemenea cazuri 
fundațiile și structura trebuie 
să fie rigide fiindcă vibrațiile

Pentru industria mpderna, noi inși ne sîntem 

una din cele mai importante surse de poluare

le. O persoană așezată într-o 
încăpere cu aer condiționat 
este înconjurată de o cifră 
astronomică de particule de 
praf. Fiecare centimetru cub 
de aer conține între 50 și 100 
de milioane de impurități 
microscopice. Conform unui 
tabel etalon publicat de gu
vernul Statelor Unite, o per
soană care șade liniștită și nu 
face nici o mișcare emite to
tuși o sută de mii de parti
cule pe minut, avînd dimen
siuni de peste 3 zecimi de mi
croni. Dacă omul respectiv lu
crează cu mîinile, el emite 
cinci sute de mii de particule

într-o fabrică producătoare, 
ar jmtea distruge sute de cir
cuite deodată.

Ce este de făcut ? Și mai 
ales cum se pot lua măsuri 
împotriva acestui pericol pe 
care-l reprezentăm noi înși
ne... atît de plini de praf cum 
sîntem I A fost stabilită mai 
întîi o clasificare a „încăperi
lor curate" în funcție dp 
scopul lor O operație de a- 
samblare executată într-o în 
căpere curată din clasa 100 
(care nu permite mai mult de
cît 100 de particule de 0.5 
microni într-un volum de 
0,028 m.c. aer) ar fi complet

produc impurități. Pardoseli
le, pereții și tavanele trebuie 
îmbrăcate în materiale nete
de, fără îmbinări și cu pro
prietăți dielectrice. Astfel de 
încăperi nu au uși ci „sasuri" 
ca navele Cosmice sau subma
rinele, unde lucrătorii sînt 
decontaminați de praf cu aju
torul jeturilor de aer, a unui 
ștergător de picioare impreg
nat cu o soluție lipicioasă și 
a unui dispozitiv pentru des 
cărcarea electricității statice 
Circulația aerului în asemenea 
încăperi creează insă dificul 
tați, suplimentare C.înd trece, 
în jurul omului, care nu are

forme aerodinamice, aerul 
formează vîrtejuri. Acestea 
pot răscoli suficient praf ca să 
compromită materialul sensibil 
cu care se lucrează. S-au con
struit de aceea tubulaturi spe
ciale în interiorul cărora ae
rul se deplasează cu viteză 
de-a lungul unor pereți para
leli.

Sîntem atît de plini de praf 
și producem atîta praf îneît 
cercetătorii încă nu au ajuns 
să pună la punct metode su
ficient de precise pentru a 
măsura pericolul pe care îl 
reprezintă omul în industriile 
avansate tehnologic. Folosind 
un sistem de detectare prin 
metoda dispersării luminii, un 
aparat special poate identifi
ca totuși intr-un volum de ae> 
de 0,028 m.c. o sută de parti
cule avînd dimensiunea de 
două milionimi dintr-un țol.

Datorită științei moderne 
tot mai multe noțiuni bine 
stabilite pînă astăzi devin re
lative. Noțiunea de „curat" se 
află printre ele. Aceasta nu în
seamnă desigur că e inutil să 
ne spălăm pe mîini sau să ne 
periem hainele, chiar dacă 
rezultatul obținut e depar
te de a fi satisfăcător din 
punct de vedere științific 
Există situații în care săpunul, 
de pildă, este suficient...

însă marile beneficii pe care ea 
le poate aduce într-o serie în
treagă de domenii au fost perfec
ționate metode de fotografiere și 
examinare a vegetației, migrați&i 
peștilor, resurselor geologice 
ș.a. cu ajutorul sateliților artifi
ciali dotați cu aparatură pentru 
fotografierea în infraroșu.

încetul cu încetul specialiștii 
au identificat radiația specifică 
fiecărui obiect sau fenomen tere
stru, diferențiate între ele prin 
lungimi de undă extrem de în
guste. (Deosebirile sînt de ordi
nul unei miimi de micron). Dacă 
la început se utilizau pentru re
cepție celule cu sulfura de plumb, 
ulterior stilfurii i-a fost substi
tuită selenura iar mai tîrziu te- 
lttrura de plumb. Apoi, a fost 
înlocuit plumbul însuși cu diver
se săruri „dopate" cu metal. Azi 
se folosesc celule pe bază de 
semiconductor! (germaniu) activa
te cu aur, cupru sau zinc.

Datorită observării pămîntului 
în infraroșii pot fi întocmit-» 
hărți exacte ale culturilor agri
cole, poate fi stabilită chiar <u 
precizie abundența viitoarelor 
recolte. Tehnica infraroșului a a- 
juns atît de dezvoltată îneît se 
pot identifica cîteva plante d» 
orz într-un cîmp de grîu. De a- 
seinenea fotografia în infraroșu a 
culturilor agricole pune în evi
dență maladiile vegetale chiar 
înainte ca ele să fie observabile 
de către agricultori, pe pnmînt. 
prin metode obișnuite. Capabili 
să măsoare radiația proprie a 
Terrei, sateliții care lucrează în 
infraroșu s-au dovedit capabili să 
ofere date asupra temperaturii 
terenurilor de diferite tipuri cu o 
precizie de o zecime de grad. 
Mai mult, cu ajutorul lor pot fi 
identificate diferite formațiuni 
carstice îhtrucît pe astfel de fo
tografii se disting eventualele 
peșteri aflate la mică adîncime. 
Această măsurare a temperaturii 
solului nu este lipsită de interes 
economic imediat : s-a constatat 
că terenurile sînt mult mai calde 
deasupra tocilor bune conducă- 
toare termice. Or, asemenea roci 
includ cel mai adesea compuși 
metalici. în felul acesta pot fi 
depistate o serie de zăcăminte, 
mai ales în regiunile în care ac
cesul geologilor este încă difi
cil.

Observarea oceanelor este ți 
ea la fel de interesantă. O hartă 
termică a mărilor realizată în in
fraroșu permite identificare? 
cursului exact al curențiloi ma
rini, al căror studiu sistematic n>i 
a putut fi început înaintea erei 
spațiale. Mai mult, măsurarea 
temperaturilor oceanice a pomii» 
obținerea unor imagini pe care 
au apărut net diferite „puncte 
reci". Ele reprezentau bancurile 
de pești 1

,1
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FORȚA

CLUBUL „T. 4“*

IM PR O VIZA ȚI EI
N-a lipsit mult să cedez ru

găminții insistente a tovarășului 
Nicolae Enăehe, directorul Clu
bului „T. 4“ (misterioasa formu
lă, de altminteri foarte inspirată 
și atrăgătoare, nu înseamnă decît 
„Clubul tineretului din sectorul 
IV“, adică fostul Club al elevi
lor ; s-a convenit, în sfîrșit, că 
nici dotația și nici poziția clă
dirii n-o puteau recomanda în 
exclusivitate frecventării de că
tre elevi) : „Veniți mai bine altă 
dată... Astăzi avem programată 
o acțiune de mare amploare, dar 
am fost nevoiți s-o amînăm în 
ultimul moment din motive in
dependente de voința noastră. 
Așa că...“

O precizare, de la bun în
ceput : seara cultural-distractivă 
..Bună seara, fete, bună seara, 
băieți**, concepută ca un program 
model, de o mare diversitate, 
urmînd să se desfășoare simul
tan în toate încăperile clubului, 
cu 450 de spectatori și aproape 
150 de participanți la programul 
artistic, a fost amînată nu din 
„motive tehnice** (toate detaliile 
•fuseseră puse la punct cu mi
gală), ci din cauze cu adevărat 
obiective. Am luat totuși drumul 
clubului din strada Turturele ; 
la urma Urmei, poate că tocmai 
o asemenea zi, „improvizată** din 
rațiuni de forță majoră, poate 
prilejui concluzii revelatorii pri
vind capacitatea organizatorilor 
de aici de a face față unor si
tuații neprevăzute.

Așadar, cea mai mare parte * 
din dimineața directorului și a 
celor doi metodiști, George Pop 
și Ion Stanciu-Stânciulescu (di
rectorul ține să-mi sublinieze a-

păsat competența și forță lor de 
muncă) se consumă în sefis „ne
gativ** : se contramandează ve
nirea colaboratorilor, se „denio- 
bilizează" tinerii din întreprin
derile sectorului. Printre pică
turi, se rezolvă treburile curen
te. Tovarășa Marioâra Ștefâ- 
nescu, economista clubului, vine 
la semnat cu devizul și nota de 
comandă către „Decorativa**, 
pentru costumele ansamblului 
folcloric „Doina**, patronat de 
Clubul „T. 4“ Maestrul sportului 
Câsiah Ariton, responsabilul cer
cului de modelism pleacă cu 
formele respective, la Federația 
română de modelisme și la Pa
latul pionierilor pentru a obține, 
gratuit, cîleva materiale necesa
re dotării cercului : planuri, pli
ante, motoare. Se aduc niște ta
blouri de la înrămat : se procu
ră uh apărat de sudură ; se în
tocmește o adresă către I.T.B. 
pentru obținerea unor deșeuri 
de șină, cu care se va moderni
za poarta de la intrare. Meto
diști i dau ultimele telefoane ac
torilor și cîntărețiloi* care vor 
veni la serile distractive de sîm- 
bătă și duminică. Cineva verifi
că aparatele de proiecție cu care 
se va asigura ilustrarea confe
rinței de luni (tovarășul Ion Lu- 
pescu, director adjunct al Mu
zeului de Istorie a P.C.R., va 
vorbi cadrelor didactice din sec
tor despre semnificațiile aniver
sării zilei de 6 martie 1945). „Bu
cătărie" cotidiană. ...Nimic alt
ceva pare că nu se va mai în- 
timpla.

Și totuși, către ora prințului 
clubul ' 
tineri.

începe să se umple de 
Vin „obișnuiții

Unii se îndreaptă către mesele 
de tenis, către jocurile de șah 
sau către cele electronice. Alții, 
puțin mai tîrziu, intră în încă
perea cercului de foto, care are 
zi de activitate. (Cercul de foto 
al clubului, cu o secție de elevi 
și cu una de tineret, funcțio- 
nează de cîțiva ani ; mi se arată ” 
cîteva frumoase albume realizate 
de ei, cu momente din activita
tea clubului).

Mai pe seară, în sala „Delta** 
începe zilnica audiție muzicală. 
Vreo douăzeci de elevi își dis
pută alături finala întrecerii de 
tenis de masă a școlilor secto
rului. Cîștigătorii primesc cupe 
și diplome. Cîțiva studenți de la 
arhitectură vin să execute ul
timele lucrări de finisare la A 
splendidul cafe-bar realizat, la 
subsolul clădirii, după proiectul 
lor. Intre timp, în holul dă la 
intrare, are loc un fel de verni
saj. Treizeci de tablouri vii, cu 
o intensă pulsație a culorii. Ex
pune Mariana Ștefăhescu, stu- 
dentă la Institutul de Arte Plas- 
tice „Nicolae Grigorescu**. în 
sfîrșit, pe la orele 19 apar mem- 
brii Ansamblului „Doina". Par- 
ticiparea lor la seara cultural- 
distractivă a fost, firește, amî- 
nată, dar timpul va fi folosit 
pentru o repetiție... w

Nimic spectaculos, în această 
vineri, la Clubul ,,T. 4“. O Zi 
mai curînd improvizată. Dar 
improvizația se dovedește a avea 
forța ei, atunci cînd clubul a 
devenit realmente o prezență vie 
pentru tinerii din sector.

l\ POEI
EXPRESI0NIS1

de ILIE CONSTANTIN

Ion

de pe coline 
convingerea 

....I un poet

de Mi- 
„Avtțn- 

artistică

„tnițiere în artă Instantaneu luat la Expoziția organizată 
holul teatrului „Țăndărică" de către elevii claselor a V-a si a 
Vl-a ale școlii nr. 112 sub îndrumarea prof. Marin Mihai.

Foto: O. PLECAN

Pe Ion Alexandru am avut 
plăcerea să-l cunoaștem înaintea 
altora, cu vreo șapte-opt ani îh 
urmă, la Cluj. Ne aflam la o 
ședință de cenaclu literar uni
versitar (condus, după cîte ne 
amintim, de Dumitru Radu Po
pescu) și de la cele dintîi poezii 
citite de tîtlărul 
blond. în vîrstă 
pe atunci de 
18—19 ani am 
înțeles că e vor
ba de răsăritul 
unei stele, 
adîncă 
ne-am 
și am 
despre 
texte, 
poate și 
te mari, 
tate cu oareca
re rezervă de a 
parte a celor de 
față. Cunoscîn- 
du-1 în zilele 
următoare mai 
bine. în lumea 
sa și a priete
nilor săi în, satul 
al părinților săi, 
noastră că întîlnisem v. ”, 
de excepție se consolida.

Din creația acelor ani (adu
nată în placheta „Cum să vă 
spun**, Editura Tineretului, co
lecția „Luceafărul", 1964) 
Alexandru n-a păstrat în cule
gerea selectivă — din colecția 
„Albatros" — „Vină" — 1969
decît o singură poezie i „Reve-

Cu 
emoție 
ridicat 
vorbit 
acele 

rostind 
cuvin- 
ascul-

I

SPIRITUL CRITIC
(Urmare din pag. I)

• de cei ce ne întîmpină cu ase
menea opinii nouă, că a critica

S. COSTIN

Port din județul Bistrifa-Năsăud.

este de prisos. Ușoară sau nu, 
critica a fost și va rămîne o iu- 
crare necesară in viața publică 
a unui popor. Înțelegerea răului 
este o parte a îndreptării** (s.n.). 
Critica, susține în continuare 
Maiorescu, „osîndește lenevirea 
care așteaptă binele în viitor, 
fără nici o luptă, și care, vă- 

• zînd răul, îl măgulește cu spe
ranța că se va îndrepta de la 
sine. De la sine nu se îndreaptă 
nimic**. (s.n.). Neavînd nimic 
sceptic, ci pornind de la cele 
mai adinei convingeri în vita- 
litatea noastră spirituală, Maio- 
rescu a înțeles critica drept un 
antidot împotriva mediocrității 
și mijlocul cel mai eficient de 
stimulare a creatorilor.

Evocarea marelui critic, la 
A 130 de ani de la naștere, ni s-a 

părut cea mai bună pledoarie 
pentru necesitatea spiritului cri- 

A tic în cultură. Nu trebuie să 
ignorăm uh fapt deosebit de im
portant și anume că Maiorescu 
formula asemenea exigențe cri
tice acurti tin secol, cînd cultura 

a noastră era în perioada pionie- 
" râtului ; în 1868, cînd scrie Ob-

(Urmare din pag. 1)

atunci organizația U.T.C. prin 
reprezentanții săi aleși trebuie 
să contribuie din plin ’* —!— 
rarea unui conținut 
adecvat al acțiunilor, 
me acestora trăsături 
Datorită faptului că 
sa majoritate auditoriul, publi
cul care frecventează căminul 
cultural este tînăr. Deci se im
pune ca pe diferite căi tinerii 
să fie inițiatori, înțelegînd prin 
aceasta prezența lor de la șta- 
pa conceperii acțiunii și pînă la 
aceea a realizării. Relația ăste 
realizabilă prin faptul că secre
tarul comitetului comunal fâce 
parte din consiliul de conducere 
al căminului, calitate care îi dă 
dreptul, pe ba2ă consultării per
manente cu tinerii, să-și spună 
cuvîntul. să propună în cadrul 
programului ceea ce corespunde 
interesului general

la asigu- 
cît mai 

să impri- 
specifice. 
în marea

desfășurarea 
sale ?

— Căminul, ni 
scurt, trebuie să 
tineri, agrement 
tă lumea.

activităților
s-a răspuns 
creeze, prin 
pentru toa-

așadar, laSă ne întoarcem, 
principii.

— Consecințele relațiilor din
tre organizația U.T.C. și căminul 
cultural — ne precizează tova
rășul Toma Bordei — ar trebui 
să fie următoarele : să stimuleze 
inițiativa tinerilor în așa măsură 
încît tinerii să se îndrepte că
tre căminul cultural ca înspre o 
instituție care le aparține. Ei 
trebuie să știe că nimic, și ni
meni nu le interzice accesul la 
baza materială a acestuia, că 
scopul întregii sale activități 
este să contribuie la îmbogăți
rea nivelului lor de cunoștințe 
în toate domeniile : profesional, 
de cultură generală. politico-

— Nu, nimic.
înainte de a ne despărți 

Ivan Trandafir ne spune cu 
acrul că ne dă ajutor să ie
șim dintr-o mare încurcă
tură :

— Ti credeți tovarășe ? 
N-ați văzut că nu înțelegeau 
despre ce e vorba ?

Principiile rămîn însă pricipii.
- Prin activitatea practică 

pe care o desfășoară secția de 
propagandă la nivelul comitete
lor comunale U.T.C., al organi
zațiilor U.T.C. de la sate, 
susține tovarășul Toma Bordei, 
ne străduim să sprijinim reali
zarea activităților culturale cu
prinse în programele trimestria
le ale acestora, să determinăm 
o mai strînsă caloborare a lor 
cu factorii din comună pentru 
reușita unor acțiuni cît mai 
complexe. La instruirile secre
tarilor de comitete comunale 
facem totul ca ei să plece tnar-

niri" t „Viscolul vîjie la margi
nea arborilor / și luminile 
dinafară, pe geamuri, au înghe
țat. / Noaptea de ianuarie cu 
liniști pustii bîntuie / împreju
rimile orașului, în vreme ce tu. 
mamă, / în vis îmi apari în na- 
frama ta neagră / înfășurată pe

ră omenească care strigă, c 
practic, devorată de propriul ei 
strigăt ; deformarea e totală, 
fața omului nu contează decît 
ca focar al urletului : „Omul în 
prim plan, cu gura vorbind și 
mîinile apăsat# pe urechi pentru 
a nu-și auzi propriul strigăt ne

contenit care 
estq. Și un urlet 
al naturii, e re
dus la o mize
ră aparență un
duitoare întt’-un 
peisaj de delir" 
(Mărio 
cheli, 
garda 
a secolului XX" ’ 
Ed. Meridiane, 
1968. p. 43). Ia
tă la Ion Ale
xandru peisajul 
colinelor nata
le și casa fa
milială văzute 
Ia modul ex
presionist : , In
groapa aceea de 
nord / unde a-

Să relatăm. între parante
ze, un fapt. Ne aflam în co
muna Ileana. Ion Tudose, se
cretarul comitetului comu
nal U.T.C., recunoștea :

- Da, căminul Cultural 
este un mijloc de educare 
pentru că deschide pofta de 
cunoaștere, de a ști cît mai 
mult. Ca instituție culturală 
a satului căminul nu se re
zumă doar la a stimula. EI 
are datoria să și satisfacă.

— Cum ?
— Dacă vin la repetițiile 

formațiilor artistice, tinerii 
se întilnesc cu ceilalți mem
bri. între care sînt și cadre 
didactice. întreabă și află. 
Simplu. Pe urmă, în pauze, 
se mai povestesc subiecte de 
cărți.

- Dar biblioteca n-ar pu
tea desfășura cu mai mult 
succes propaganda cărții si 
asta în cadrul unor acțiuni 
bine gîndite, organizate la 
cămin astfel încît tinerii, și 
nu numai aceia puțini care 
vin la repetițiile formațiilor 
artistice, să afle mai mult 
decît dintr-o simplă relatare 
a subiectului și să solicite 
cartea, să nu mai aștepte 
doar rezumatul ei ?

— Ba da. e de nărere Du
mitra Dinu. bibliotecară, 
membră i comitetului comu
nal U.T.C

— Ce v-ați propus atunci 
d-voastră. comitetul organi
zației U.T.C. în domeniul 
muncii cu cartea, am între
bat. mai ales că ne aflăm 
în luna consacrată îndeosebi 
cărții ?

— Nimic Sau poate nu 
știu eu ’

— Facem „joi ale tinere- 
tnloi" intervine secretarul, 
cîto -n bal se citește și cîte 
o conferință

— Dar care este punctul 
d-voastră do vedere, ca se
cretar al comitetului 
nai . t’T.C 
consiliului 
căminului 
tinație are 
trebuie să

com u- 
si membru al 

de conducere al 
cultural, ce des- 

căminul și ce loc 
ocupe tinerii în

DE LA VORBĂ

IA FAPTA
ideologic. cetățenesc, pentru pe
trecerea în mod plăcut dar și 
instructiv a timpului liber.

Foarte exact. La Tăraădăul 
Măre ni se și oferă amănun
te în legătură cu existența 
în cadrul unui club al cămi
nului cultural a ciclului de 
cultură generală diversificat 
tematic : istorie, literatură 
română, geografie, matema
tică etc. Clubul e încăpător, 
poate găzdui 35—40 de tineri. 
Ivan Trandafir, secretarul 
comitetului comunal U.T.C., 
ne conduce la club. Aici, sur
priză. Cîțiva copii stau pe 
scaune și urmăresc emisiu
nea televiziunii. Intr-un colț, 
doi tineri joacă șubah Alți 
doi mătură. Unul se încăl
zește lingă sobă. Asta-i tot. 
Vasile Gheorghe, Gheorghe 
Savu, Vasile Dinu, Constan
tin Anton, Aristide Ruse ne 
înconjoară.

— Veniți des la club ?
— Destul de des și 

mai noi, ne întîlnim 
prietenii noștri.

— De ce vă place 
niți la club ?

— Ne mai vedem unii pe 
alții, mai schimbăm o vorbă. 
Urmărim televizorul. Jucăm 
șubah.

— In ultimele două luni 
asta e tot ce s-a făcut la 
club, altceva nimic, cercuri 
de cultură generală sau alt
ceva ?

nii nu- 
aici cu

să ve

mâți cu acele cunoștințe prin 
intermediul cărora să asigure 
condticerea și controlul întregii 
munci cultural-educative a or
ganizației.

Un ultim popas la Fier
binți, comună cu peste 300 
de uteciști. Aproape două 
treimi din aceștia lucrează 
direct în sectoarele econo
mice principale ale cbmunei : 
C.A.P., I.M.A., industria lo
cală. Restul sînt elevi și ca
dre didactice. Ar fi fost nor
mal ca, cel puțin în aceeași 
proporție, activitatea cultu
rală concepută de comitetul 
comunal, de fiecare comitet 
de organizație în parte să li 
se adreseze lor. Lucrurile nu 
stau chiar așa. Comitetul or
ganizației U.T.C. din atelie
rele de tiinplărie ale între
prinderii de industrie locală, 
de exemplu, nici măcar nu-și 
propune să țină seama în a- 
cest trimestru de posibilită
țile proprii pe care le are de 
a gîndi singur, de a concepe 
activități culturale. Celelalte 
comitete se rezumă, ca deohi- 
cei, la „jnile distractive**. Co
mitetul comunal U T C. și 
căminul cultural trebuie să 
Ie suplinească lipsurile. Și 
o fac mizînd aproape totul 
pe înființarea foarte recentă 
a unui club de 
cărui program 
zentarea lunară

informare al 
prevede pre- 
a unei teme

de interes, ce e drept incon
testabil, aptă să-și apropie 
masa de tineri din comună. 
Dar clubul acesta nu e de- 
cit o picătură de apă căzută 
pe un cimp avid de ploaie. 
Fiindcă întregul program al 
comitetului comunal U.T.C., 
al căminului cultural și al 
bibliotecii sale se adresează 
printr-o bizară discriminare 
celeilalte treimi, adică elevi
lor din comună, căminul cul
tural însuși transformindu-se 
intr-un fel de anexă a celor 
trei școli din comună.

Să punem aici puhct confrun
tării dintre înaltele principii re
feritoare la raportul dintre or
ganizația U.T.C. și căminul cul
tural. Nu pentru că investigațiile 
noastre nu ne-ar putea oferi în 
continuare amănunte care să 
dovedească regretabilul divorț 
dintre termeni, ci pentru că, 
oricît de numeroase, exemplele 
conduc ia o singură concluzie : 
demonetizarea principiilor atunci 
cînd ele plutesc deasupra unei 
realități care nu le confirmă. 
Dincolo de exemplele pozitive 
pe care le vehiculează secția — 
oare chiar reale să fie ? acum 
la început 'să ne îndoim pînă și 
de veridicitatea lor — se întin
de un cîmp plin de ciulini. De 
ce ? Vom încerca să răspundem 
noi la această întrebare pentru 
că în pofida celor constatate, în 
pofida faptului că nici una din 
scenele relatate nu s-au petre
cut în absența tovarășului Toma 
Bordei ci sub ochii lui. atitudi
nea sa continuă să fie lipsită de 
simț critic, de dorința de a da 
faptelor înțelesul pe care ele îl 
au în realitate, continuă să fie 
învăluită în veșmintele unor teo
rii vecine cu demagogia. Pentru 
tovarășul secretar Toma Bordei 
nu ceea ce se petrece cu ade
vărat în viața organizațiilor 
U.T.C. din județ este important, 
ci ceea ce crede dînsul că se 
întîmplă, dorințele sale au ajuns 
să țină locul realizărilor contro
labile. în fața a ceea ce v-am 
înfățișat n-am sesizat la tovară
șul Toma Bordei nici urmă de 
intenție măcar pentru limpezi
rea lucrurilor, de precizare a 
coordonatelor pe care trebuie să 
le urmeze în viitor organizațiile 
U.T.C. vizitate, nici o sugestie 
care să-i probeze în vreun fel 
participarea directă de îndrumă
tor cel puțin prin funcție a pro
cesului muncii culturale cu tine
rii. Am remarcat în schimb 
comportamentul său monocord 
— nici mîhnire, nici insatisfac
ții, ci un veșnic zîmbet ca și cînd 
ar fi vrut să spună : ei și, totul 
poate continua în voia sorții, 
mie îmi' este perfect egal Lipsă 
de interes, nepricepere, în orice 
caz ni se pare că dezechilibrul 
imprimat muncii culturale cu 
tinerii atîta cît l-am putut noi 
constata își are surse, oricît ar 
fi de paradoxal. în chiar sînul 
secției de propagandă a comite
tului județean Ilfov al U.T.C. 
Iată de ce satisfacțiile sînt astăzi 
minore. Și dacă așa stau lucru
rile atunci din ce parte vor pu
tea veni soluțiile ? F

servațiunile polemice, nu apăru
seră nici Eminescu, nici Crean
gă sau Caragiale. Mulți s-au 
speriat de severitatea principiilor 
maioresciene și, cum se știe, 
criticul a avut de înfruntat o 
armată de adversari care pretin
deau că Maiorescu descurajează 
pe creatori. Faptul că numai 
(iupă cîțiva ani s-au ivit Emi
nescu, apoi Slavici, Creangă și 
Caragiale demonstrează, din 
contră, că aerul tare al criticii 
este prielnic valorilor autentice. 
Critica nu poate nimici o va
loare adevărată, cum zice Ma- 
iorescu însuși, cu o fină mali
ție ; „un autor, dacă merită a 
se nimici, se nimicește prin pro
priile sale scrieri, iar nu prin 
scrierile altora". Căci, „ceea ce 
are valoare nu are trebuință 
de indulgență".

Rezultă, sperăm, limpede, că 
spiritul critic este o condiție 

■ sine qua hon în dezvoltarea cul
turii. că disciplina criticii tre
buie afirmată și cultivată prin 
întreaga ambianță culturală. La 
noi în țară, în ultimii ani mai 
ales, s-a creat, în toate dome
niile, un climat propice criticii 
care a dat un impuls nou, să
nătos. întregii activități. Depar
te de a fi suspectată că factor 
de descurajare, critica a devenit 
un sprijin de nădejde în viața 
noastră socială In cultură zînsă, 
avem convingerea, arma criticii 
este mai poticnită, mai timidă, 
mai ineficace. Aici spiritul critic 
ia uneori forme deviate, contor
sionate sau alambicate, se cul
tivă un exces de precauții ce 
are ca rezultat ambiguitatea, 
echivocuri inoperante. S-a creat 
un adevărat manierism eufemis
tic din care cu greu' se poate 
înțelege ceva ; căci a spune des
pre cutare autor că „este de o 
prolixitate fecundă si seducă- 
toare“ (termenul de prolixitate, 
hotărît negativ, e însoțit de două 
eoitete laudative) sau despre 
altul că „lipsa de profunzime 
ce i se atribuie e evidentă, dar 
unui virtuos al frazei nu-i este 
absolut necesară" înseamnă, 
folosind o celebră formulă ma- 
ioresciană, a face „beție de cu
vinte". Or. actul critic, așa cum 
a fost practicat la noi de maeș
trii disciplinei, înseamnă. în 
primul rînd. cea mai înaltă 
responsabilitate. Evident, nimeni 
nu pledează pentru o critică 
brutală, inurbană. care, din pă
cate, s-a practicat în unele or
gane literare. Critica se confor
mează. ca orice disciplină inte
lectuală. regulilor respectului 
pentru persoana autorului și ab
solutei bunăcredințe. Un alt mod 
de a face critică este acela pre
zidat de ceea ce am numi su
perstiția autorilor. E adevărat, 
cum ziceau cei vechi, că-i mai 
ușor să critici pe zei decît pe. 
oameni (nomina odiosa) mai 
ales cînd e vorba de natura așa 
de iritabilă 
constatăm 
obișnuit, și 
titudinilbr 
rilor tineri, fără notorietate și 
adormirea spiriului critic în

fața consacraților. Cum sa știe, 
însă, de rătăciri și imperfec
țiuni nu sînt scutiți nici cel mai 
mari căci, să cităm din n6u pe 
cei vechi, ,,et bonus Homerus 
quandoque dormitat**. (Și Homer 
mai doarme din cînd în cînd). 
Asupra operelor semnate de 
nume mari se revarsă, în 
schimb, cu voluptate, torentul 
apologeților. Dacă, în mod cu 
totul excepțional se ivește o 
notă discordantă, gestul este 
considerat un adevărat sacrile
giu și temerarul e îndată adus 
la ordine. S-a creat, astfel, ca
tegoria autorilor infailibili Ia 
critică, ceea ce trebuie să fie 
incomod în primul rînd pentru 
ei înșiși. Și. cum numărul lor e 
însemnat, se creează la tin mo
ment dat impresia că trăim în- 
tr-o fericită zodie a capodope
relor. Este ciudat faptul că. deși 
din mulțimea creațiilor lăudate 
timpul nu confirmă decît foarte 
puține, inerția criticilor este in
flexibilă.

Adormirea spiritului critic în
seamnă, în fapt, adormirea lu
cidității, a rațiunii și, cum zicea 
Goya, „somnul rațiunii zămis
lește monștri**. Dacă Maiorescu, 
acum un secol. își putea îngă
dui să aplice criteriile exigenței 
absolute produselor vremii, as
tăzi, după ce cultura noastră a 
dat valori universale (Eminescu, 
Creangă. Arghezi, Sadoveanti, 
Blaga, Enescu, Brâncuși) conce
siile călduțe, care coboară șta
cheta, sînt inadmisibile. Atît 
publicul cît și creatorii vor fi 
derutați, se creează o confuzie și 
o răsturnare a valorilor, o am
bianță prielnică mediocrității și 
imposturii. Cu atît e mai mare 
acest pericol cu cît mediocritatea 
de regulă turbulentă și răzbătă
toare reușește fie pentru mo
ment. să-și asigure un ascen
dent publicitar în timp ce va
lorile autentice, cu un mai re
dus simț practic, sînt refuzate
de la festinul vieții. Faptul că, ■ 
pînă la urmă, timpul selectează I 
valorile, nu trebuie să constitue 
un factor de consolare pentru 
critică întrucît o critică retro
spectivă și nu prospectivă își 
neagă propria condiție.

Eflorescența spiritului crea
tor este totdeauna însoțită de o 
dezvolare paralelă a criticii. Fie
care mare epocă de cultură și-a 
avut criticii ei. Evoluția noastră 
culturală în ultimele decenii 
este o realitate de necon
testat. Nu sîntem atît de 
sceptici să credem că ne lip
sește cu desăvîrșire critica, așa 
cum se susține de multe ori. 
Dimpotrivă, există critici de un 
veritabil talent, dar avem con
vingerea că acțiunea critică în 
ansamblu se cere afirmată cu 
mai multă energie și cu mai 
multă responsabilitate, în fo
losul deplin al culturii noastre 
actuale. Fumul de tămîie nu 
este niciodată prielnic vieții 
unei culturi, Cultura are. dim
potrivă, nevoie de o permanentă 
verificare axiologică prezidată 
de spiritul înviorător, sănătos, 
al actului critic.

a artiștilor.-Și atunci 
un lucru aproape 
anume exersarea ap- 
critice asupra auto-

(Urmare din pag. I)
gia, reacțiile și determină
rile sînt fluente, devenind 
implicit semnificative. Meta
morfoza lui uimitor în firesc 
presupune o trudnică și 
spectaculoasă mutație de 
optică, presupune transfera
rea miraculosului in zona 
cotidianului, presupune nu 
renunțarea la entuziasmele 
romantice, ci modificarea lo
gică a reacțiilor în funcție de 
schimbarea sistemului de re
ferințe, Varietatea termeni
lor permite limbii nu numai 
să numească obiecte ori să 
exteriorizeze nuanțat senti
mente, ci și să ilustreze fe
nomene sociale din ele mai 
complexe. Gama de apre
ciere pe care o acoperă suita 
de adjective miraculos — 
impresionant — remarcabil 
obișnuit pare imposibil să 
permită aceluiași individ 
apelarea la calificative dife
rite pentru determinarea ace
leiași realități. Intervine însă 
în discuție factorul tirrtp. 
care, ritmind și catalizînd 
fluxul afectivității, deter
mină permanente racordări 
și revizuiri de optică. Reci-

jungi frînt de oboseală și plîn- 
gînd. / trăiește casa noastră îm
prejmuită cu. sînge / în cumpăna 
fîntînii / tatăl meu răstignit. / 
pîrghia subțire e mama tînără / 
înșurubată în brațele lui nodu
roase de lemn. / Și izvorăsc din 
pieptul strămoșilor / izvoarele 
eterne (...) Și-ntr-un colț; / o 
ladă stranie, / cu zile și nopți/ 
ee ni le bate o secure cosmică 
în cap / ca pe niște piroane ru- 
ginite**. (Coborînd, p. 11). Un 
poem exemplar expresionist este 
cel intitulat „Mîini" (p. 154— 
155) unde oamenii în casa „pre
sată de furtuni" sînt deformați 
expresiv pînă a deveni niște 
simple brațe.

Pe lîngă deformare, expresio
nist este, la Ion Alexandru, și 
procedeul acumulărilor mon
struoase, asupra căruia au insis
tat mulți comentatori. Ilina Gri- 
gorovici vorbea despre „gîlgîU. 
rea de metafore feroce în ne
prevăzutul lor", de imaginile 
„parcă bolborosite cu furie de 
un oracol al nenorocului". Sorin 
Alexandrescu disocia serii me
taforice — tip: vîscozitatea, 
bezna, otrava, cariile bîntuind 
lemnul, mișcările inverse în sa
tură etc. Trebuie precizat că ex^ 
presionismul lui Ion Alexandru 
este de un tip mai complicat, 
în el fiind prezente atît suges
tii și ecouri blagiene (și, astfel, 
ale unor poeți europeni — mai 
ales germani — aparținînd aces
tui curent) cît mai ales, transfe
ruri ale poeziei populare româ
nești, fundamental expresionistă 
în descîntece și bocete. Acest 
filon de adîncime nu trebuie ne
glijat, el fiind cel care dă natu
ralețe și viață întregului.

E interesant de observat că 
acest autor este refractar scri
sului „frumos", nenumărate din 
versurile sale fiind, cum spune 
Ion _ Negolțescu, „diforme". Ca 
„măiestrie" tradițională I. A- 
lexand.ru ar indigna : ritmurile 
Iui sînt scîlciate. accentele cad, 
anapoda, rimele înduioșează 1 
cît privește limbajul poetic, ori
cine își poate face o idee despre 
el parcurgînd următoarea mică 
listă de cuvinte spicuite din 
„Vină" : „sterpiciune". „balang 
nedeslușit" ..bunduhoși", „mol
făită**. „ciorapi teribili". „închi- 
piat". „sediile". „de m-aș scăpa 
în rostogol", „înăduse", „fuia- 
gurf*, „vulturi se balegă", „se 
crăcăna", „șurluiesc", ..țugui", 
„troci". „mîzgos". „marea bu
șind". „zmoloasă". „mușcăți", 
„leorcăind**, „puroii", „coșerci". 
„mătrețos** etc.

Ei și, ne vine pârcă să stri
găm. ce demonstrează astă ? Ab
solut un miracol. E ca' și cum 
un mut 1-âr întrece pe Demos- 
țene în oratorie. Explicația 
miracolului e simplă i ea ține 
de „autenticitatea** de-a dreptul 
„fioroasă" a lui Ion Alexandru, 
de acea „sensibilitate copleșitoa
re" a versurilor „grele de sub
stanță și viziune, atît de perso
nale, de supte din trăirile lui 
originare", cum spune I. Negoi- 
țescu, Un barbar a năvălit între 
poeții latini și cîntecul lui i-a 
amuțit, lirele armonioase 
pe genunchii celor rămași 
ascultare, în vreme ce 
„incult** ăl noului sosit 
te cutremurător despre 
mari ale lumii. Unitatea 
trică a versului nu măi e picio
rul ci abisul, „Cum e-mpărțită 
bolta în roiuri fără margini, / 
ce fapt inițial O străbătu ?“

trup șî cu un vrej roșu de 
prun / închis în palme. „Caii 
spre lună — au scăpat" — 1 
spui, și mă rjdic, și-afară e nu
mai cer. / și urmele cailor pe 
cîmpul de gheață / desfășurate / 
se-atid bubuind" (Vină, p. 17). 
In această „veche** bucată se gă
sesc deja elementele constitutive 
ale expresionismului ce carac
terizează modul poetic al lui 
Ion Alexandru. Deocamdată e 
vorba de un expresionism co
rectat de luminile blînde, luna
re, ale unei tinereți romantice 
(contrastul dintre „naframa 
neagră" și „vrejul roșu" e un 
exemplu în acest sens). Cu anii, 
viziunea expresionistă se va a- 
dînci neîncetat, aproape toate 
elementele caracteristice acestui 
mod artistic fiind identificatibile 
în scrisul poetului nostru.

Să amînăm examinarea ex- 
I presionismului lui Ion Alexan

dru întîrziind încă pentru cîteva 
clipe ăsupra poeziei „Reveniri". 
Este scrisă prin 1960—61, adică 
după apariția primei cărți a lui 
Nichita Stănescu. unde întîlnim 
o poezie tulburător de asemă
nătoare, cu aceeași obsesie cen
trală a cailor pe suprafețe în
ghețate : „Pe cîmpul înghețat caii 
mureau, cîte unul, / în picioare, 
cu pehii deschiși, de piatră. / 
Vîntul îi răsturna pe rînd, cîte 
unul, / bubuiau pe rînd. cîte 
unul. / ca pe-o nesfîrșită tobă 
de piatră./ / Eram copil pe-a- 
țunei. mi-era frig, / și priveam 
clănțănind / picioarele lor pa
ralele, / cu potcoavele-n aer, 
aburind de frig... / unu. două, 
trei, patru, număram clănțănind 
de frig / picioarele lor paralele*' 
(din placheta ..Sensul iubirii". 
E P. E. I960, p.
tivul celor două poeme fiind 
asemănător, o 
considerente le diferențiază. Ca 
ritm general, ca impresie audi
tivă, vom constata că la Nichita 
Stănescu viziunea e statică • fi- 
nalurile de versuri sunînd oare
cum sacadat întăresc senzația 
de încremenire prin căderea, 
„cîte unul", geometrică, a ani
malelor înghețate ; la Io& 
Alexandru, viziunea e fugoasă 
impresia e de galopadă uria
șă. și atît dă rapidă încît caii 
cu adevărat „scapă" (verb feri
cit ales) spre lună, de vreme ce 
nu mai vedem decît urmele loi* 
„pe cîmpul de gheață / desfășu
rate / bubuind" Chiar acest verb 
„a bubui“. întîlnit la amîndoi 
poeții marchează deosebirea de 
ordin, să-i spunem, cinetic i 
caii lui Nichita bubuie pe „toba 
pe piatră" a cîmpului înghețat 
și rămîn geometrie încremeniți, 
cu picioarele paralele, la Ion 
Alexandru caii în goană expresio
nistă. dispar supersonic, urmele 
lor mai bubuie, 

O caracteristică 
modului artistic 
este deformarea : 
merge neînchipuit de departe. 
Dintre artiștii plastici ai acestui 
curent cel care este amintit cel 
mai adesea de poemele lui Ion 
Alexandru este norvegianul 
Edward Munch, mai ales cel din 
faimosul tablou „Strigătul". Pe 
o punte, la capătul căreia se 
zăresc siluetele nepăsătoare a 
doi trecători, în prim plan — 
perspectiva este dezolantă, 
noroioasă, neuhlănizătă — o figu-
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20—21). Mo-
mulțime de-

„desfășurate", 
importantă a 
expresionist 

aceasta poate
zac 
în 

glasul 
vorbeș- 
tâinele 

de me-

ILIE CONSTANTIN

tesc mai vechi reportaje. 
„Miraculos !“ — exclamam cu 
zece ani in urmă in fața co- 
frajelor glisante care măsu
rau vîrsta etajelor in zile. 
„Remarcabil !“ — spuneam
mai ieri. „Obișnuit !“ — a- 
firm astăzi. Aceste revizuiri 
terminologice pot afecta oare 
substratul deplin entuziast 
al reportajelor care — indi-

rîndul evenimentelor cotidi
ene. Numai cine s-a obișnuit 
cu omniprezența elementului 
pronunțat industrial in Ori
care peisaj citadin este în
dreptățit să considere fireas
că deschiderea cutărui șan
tier. Numai cine s-a deprins 
cu frecvența entuziasmanță a 
înnoirilor edilitar-urbanistice 
poate fi în măsură să acorde

REVIZUIRI
TERMINOLOGICE

ferent de dată sau ton — con
semnau cu nedisimulată sa
tisfacție nașterea unui bloc, 
oraș, cartier ? Aș spune că 
nu. Ponderea, echilibrul sînt 
semne ale maturității, ele în
soțind sentimentul tonifi
ant al încadrării spectaculo
sului în obișnuit. Numai cine 
a învățat să construiască în- 
tr-o săptămînă cît in șapte 
își poate permite să încadre
ze edificarea unui bloc în

calificativnl „obișnuit** 
cînd se inaugurează o 
panglică de 
parc, ori 
ori o policlinică. Ritmul ins 
noirilor socialiste se derulea
ză in cadență regulată, obiș
nuind retina cu o cascadă de 
imagini, altădată uimitoare, 
astăzi doar firească Sînt, 
după cum spuneam, pe deplin 
semnificative toate aceste 
redimensionări de optică,

atunci 
nouă 

asfalt ori un 
un cinematograf,

ele însoțind fenomenul ma
turizării societății noastre 
și pledind pentru perpetuă 
autodepășire. Apelăm astăzi 
la adjectivul miraculos atunci 
cînd admirăm colosul ridicat 
pe dealul Cătușa, în margi
nea Galaților. Mîine, poate și 
construirea unor asemenea 
giganți ai metalurgiei ni se va 
părea un lucru obișnuit și 
vom căuta să descifrăm mi
raculosul în muzeul turbi
nelor de la Porțile de Fier. 
Și așa mai departe. Dar din
colo de revelațiile maturi
zării, aceste retușuri în apre
ciere transpuse în plan ling
vistic ascund și anumite — 
să le spunem astfel — incon
veniente. Ar fi prea mult să 
vorbim de o oarecare desen
sibilizare. dar s-ar putea in
voca, în anumite cazuri, me
tamorfozarea obișnuitului în 
obișnuință și impresionantu
lui în impresie fugară, de 
circumstanță. Retina înregis
trează astăzi și mîine, aici și 
acolo, pretutindeni, un șuvoi 
de înnoiri ale căror semnifi
cații s-ar putea pur și sim
plu să scape unora, trecînd 
neobservate. Dar, despre a- 
ceasta cu un alt prilej.

lexand.ru
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TEODORESCU VIC
TOR IȚA, județul Ilfov : 
„PCrmiteți-mi să revin u- 
supra scrisorii mele publi
cate pe data de 15 noiem
brie 1969 in rubrica „De 
la om la om" cu cele mai 
călduroase ți sincere mul
țumiri, adresate în primul 
rînd dumneavoastră pentru 
faptul că mi-ați îndeplinit 
irzătoarea mea dorință. A- 
pelul lansat de mine și-a 
găsit un puternic ecou 
atît în țară, cit ți peste ho
tare. Spun aceasta deoare
ce am primit citeca că
deri și din localitatea Taț- 
kent, U.R.S.S.... Pe lingă 
cele 1957 de scrisori și. 
2 476 de cederi primite 
din toate colțurile țării, am 
primit ți o serie de pache
te, ai căror expediatori vă 
rog să-mi dați voie să-i nu
mesc : Marin Iancu Nico- 
lae — București, Varățea- 
nu Gheorghe — județul 
Bacău. Munteanu Mircea
— Brașov, Nichifor Maria
— București, Cristi și Nelu
— Sinaia, Nistor Crimhil-

da — judelui Mureș, co
lectivul clasei a VIII-a 
(fete) Școala generală Șim- 
leul Silvaniei și familia Ca- 
ragiou — Filipeștii de Pă
dure, care a venit acasă la 
mine și jni-a făcut frumoa
sa invitație de a petrece la 
vară două săptămîni cu 
dinții pe Valea Prahovei, 
Atît eu, cit și părinții mei, 
transmitem cele mai calde 
mulțumiri tuturor celor 
care mi-au scris. Vreau să 
urmez un liceu teoretic 
care să se găsească în Ca
pitală și care să aibă inter
nat în ,incinta școlii, pen
tru a fi în apropierea spi
talului Colentina, secția or
topedie, tinde sînt chema
tă deseori la control. Nu 
vreau să urmez o școală 
specială deoarece acum mă 
simt mult mai bine, mai 
stăpână pe propriile mele 
forte. Acum merg ajutată 
numai de un. baston. Nu

lariu bun atît eu cit și so
ția mea am scris la Sibiu 
ca să pot lua copilul, însă 
mi s-a răspuns că nu a fost 
depus nici un copil cu nu
mele Grădinara Mariana 
la casele de copii din Si
biu, Orlați și Sighișoara. 
Interesîndu-mă la secțiu
nea sanitară Pitești, Cru
cea Roșie a R.S.R., sfatul 
popular al Capitalei mi 
s-a spus că nu a fost de
pus la nici o casă de copii 
de pe teritoriul întregii 
tari copilul cu numele de 
Grădinara Mariana. M-am 
adresat organelor de Mili
ție în anul 1966 ți Miliția 
regiunii Argeț a dat spre 
cercetare acest caz tov. 
maior Ghiță. Din anul 
1966 până în anul 1969 nu 
am primit nici un rezultat 
de la Miliție. In toamna a-

ani : cum puteam eu găsi 
copilul dacă nu era trecut 
in nici o evidentă pe ade
văratul său nume ? De ce 
Burtoiu Gheorghița, sora 
de ocrotire de la secțiunea 
sanitară raion Pitețti (ac- - 
tualmente salariată la Pe
nitenciarul Pitești) nu a 
dus copilul la Sibiu și cine 
i-a dat dreptul să dispună 
asupra fetiței mele, care 
avea asupra sa acte de 
identitate și forme legale 
pentru trimitere la acel 
leagăn de copii și nu arun
cată pe drumuri, așa cum 
reiese din actele de înfie
re ? Dacă eram condamnat 
pentru crimă, din cauză că 
copilul nu se mai putea 
găsi, iar eu nu aveam nici 
o dovadă că l-am dat la 
leagăn ? Cum au putut în
tocmi. dtîtea acte false cei

cînd cereți să fie supuși întrebărilor sora care cu de la 
sine putere a Tăcut cadou într-o gară unor persoane ne
cunoscute au copil care' nu-i aparținea și cei care i-au 
schimbat apoi identitatea, fără nici o rațiune și justifi
care. Las la o parte mustrările de conștiință care vă re
vin dumneavoastră și mamei adevărate a. copilului, în 
speranța că această poveste vă va fi o neștearsă învă
țătură de minte pentru tot restul vieții.

Soldat FLORIN STOICA : Dumneavoastră îi luați 
apărarea militarului Trandafir Gheorghe, care și-a încro
pit distracțiile de duminică pe cheltuiala ospătăriței 
Neli ]., zicînd că „așa i-a trebuit numitei Neli, iar pe 
viitor să se învețe minte".

S-ar putea să aveți dreptate. Cred și eu că această 
cumplită întîmplare îi va fi numitei Neli o amară în
vățătură de minte. Dar credeți, totuși, că numitul Tran
dafir e chiar nevinovat ca un... trandafir ?

IONESCU ION, Fundulea: Am primit fragmentul 
dumitale de roman intitulat „Apa curge, pietrele rămîn", 
a cărui acțiune se petrece la o stînă și doresc foarte mult 
să te întreb în ce limbă sînt scrise aceste rînduri „Mo
șule, înțîi m-ai lăptărit și apoi m-ai friptărit" ? Dacă 
ne-am lua toți, doamne ferește, după dumneata, am în

solicitudinea și generozitatea cu care ne-ați sprijinit în 
această împrejurare să constituie un exemplu pentru 
toate celelalte organe locale ale U.T.C.

cu cine vreți să vă răfuiți, dar unele observații sînt 
drepte și pătrunzătoare. Sînt de acord să-mi mai 
scrieți.

otai am nevoie de ajutor 
permanent. închei cu cele 
mai frumoase mulțumiri". CURIERUL NOSTRU DE SÎMBĂTĂ

D. P„ Rîmnicu-Sărat: 
„Sînt o vecină a numitului 
Vasile Casapu din strada 
Fundătura Panselei nr. 4 
din Rîmnicu-Sărat. Locu
iesc de cîfiva ani în apro
pierea acestui vecin și am 
cunoscut astfel situația în 
care se află această fami
lie. Are doi copii; o fetiță 
în clasa VIII-a și un băiat 
în clasa Vl-a. Soția lucrea
ză la fabrica de confecții. 
Acuma să vă spun de ce 
v-am scris. Acest om cu 
numele de Casapu Vasile 
umblă adeseori în stare de 
ebrietate, înjosind presti
giul întregii familii cu cu
vinte vulgare. In nenumă
rate rînduri am văzut la 
ore foarte târzii din noapte 
acești copii stînd în stra
dă, așteptând-o pe mama 
lor să vină de la servici, 
deoarece tatăl lor, fiind 
beat, îi alungă afară.. Să

nu mai spun că așa numi
tul tată nu ține cont de 
vremea care e afară. Și nu 
numai copiii sînt alungați, 
dar și mama lor împreună 
cu ei părăsește casa la di
ferite ore din noapte sau 
zi pentru a-și găsi un adă
post, deoarece acest om 
nu-i poate suporta alături 
de el, deși femeia vine 
foarte obosită de la servici. 
Eu cred că acest om nu-și 
ajută cu nimic familia ți, 
mai mult decît atâta, mai 
mereu îl văd ieșind pe 
ooartă cu pachete în mâ
nă, fapt care mă face să 
cred că vinde lucruri din 
casă pe băutură, deoarece 
el nu are servici. De cite 
ori întâlnesc această femeie 
sau copiii, citesc pe fețele 
lor o veșnică întristare și 
supărare. Vă rog să veniți 
în ajutorul lor".

VLAD VASILE : „In 
momentul de față îmi 
satisfac serviciul militar. 
Am 20 de ani și mat 
am o soră de 16 ani. 
Cînd eu aveam vârsta de 
patru ani tatăl nostru a pă
răsit familia, despărțindu- 
se de mama. Timpul a tre
cut, am crescut mari. Am 
reușit să ânvățăm fiecare 
cîte o meserie. Ne ajutăm 
mama care a reușit să ne 
crească și să ne educe, 
o iubim foarte mult. O du
cem foarte bine. Totuși, 
noi copiii, ne gindim la 
rezonanța cuvântului „ta
tă", cuvînt pe care noi pî
nă acum nu am putut să-l 
rostim. Tatăl nostru, de 
cînd ne-a părăsit și pînă în

prezent, nu s-a gîndit că 
are copii. Noi vă rugăm 
foarte mult să ne ajutați și 
pe noi să ne cunoaștem ta
tăl, să știm ce fel de om i 
este ți unde se găsește. 
Sau cel puțin să putem să-l 
rugăm pe tatăl nostru să 
ne trimită o fotografie cu 
tîteva rînduri scrise pen
tru copiii lui. Nu vrem să-i 
cerem nici un ajutor sau 
altceva, ci numai să-l cu
noaștem și să ne cunoas- V 
că. Am fost informați acum 
patru ani că s-ar găsi la 
Tg. Jiu. Se numește Vlad 
Emil, are aproximativ pa
truzeci de ani și ar fi lu
crat pe-atunci la o fabrică 
de bere. Alte amănunte nu 
mai cunoaștem".

Nu cred că aveți decît o singură șansă : ca tatăl dum
neavoastră dispărut să citească aceste rînduri, să se în
duioșeze în al doisprezecelea ceas și să vă scrie. Dacă 
se întîmplă minunea, anunțați-mă și pe mine.

Sînt fericit că scrisoarea dumneavoastră a avut un 
atît de larg ecou printre oamenii de Suflet. Aproape pa
tru mii cinci sute de scrisori, deci tdt atîtea mîini care 
vi s-au întins cu dragoste și bucurie — iată o superbă 
întîmplare care ne vorbește despre rezerva nesfîrșită de 
omenie care există încă pe această lume.

Vom încerca să vă ajutăm în continuare

COSTEL VELESCU, județul Neamț: Am dat de 
urmele tatălui tău fugar și în curînd vei avea vești 
despre el. Probabil că chiar în momentul în care citești 
aceste rînduri doi redactori ai ziarului nostru se află 
față-n față cu el. Mulțumim organelor de Miliție, care 
ne-au ajutat din proprie inițiativă.

De la OM la OM
Vom ruga organele locale (mai ales autoritatea tute

lară) să verifice la fața locului adevărul celor scrise de 
dumneavoastră. In cazul în care aceasta este realitatea, 
legea va trebui să se ridice cu hotărîre împotriva acestui 
Casapu Vasile (ale cărui moravuri nu-i dezmint numele) 
și în apărarea femeii și copiilor chinuiți.

Vă mulțumim pentru scrisoare.

de ION BĂIEȘU

GRĂDINARU GHEOR
GHE, Curtea de Argeș : 
„Vă trimit această scrisoa
re cu rugămintea de a fi 
publicată la rubrica „De 
la om, la om“, în care voi 
arăta unele fapte ți întâm
plări petrecute cu 18 ani 
în urmă.

In anul 1951, avînd re
lații cu numita Lucia A., a 
rezultat un copil care s-a 
născut în comuna Rucăr, 
Muscel, la data de 7 au
gust 1951, copil pe care 
l-am trecut pe numele 
meu ți care se numea Gră
dinara Mariana. La data 
de 1 septembrie 1951 am 
fost chemat pentru încor
porare și astfel atît mama 
cit și copilul au fost duse 
în comuna Valea Mare, 
Podgoria, la locuința pă
rinților mei. După câteva 
zile, Lucia A. a intrat în 
divergențe cu familia mea 
și a plecat, părăsind feti
ța, fără să se mai înapoie
ze, Văzîndu-se în această 
situație, mama mea a cerut 
organelor in drept ca fe
tița să fie dată la un lea
găn de copii. Deoarece 
fetița purta numele meu, 
am fost chemat de la uni
tate pentru a întocmi do
sarul de trimitere a copi

lului, dosar în care se 
menționase că fetița o dau 
pentru îngrijire pe durata 
de trei, ani, atît cît îmi voi 
satisface serviciul militar 
și că voi plăti apoi întreți
nerea . copilului. Astfel 
stînd lucrurile, secțiunea 
sanitară a raionului Pitești 
a dispus trimiterea fetiței 
la un leagăn de copii din 
Sibiu. In perioada care a 
urmat încorporării mele 
nu s-a interesat nimeni de 
fetiță, deoarece eram lipsit 
de posibilități, iar cea ca
re îi dăduse viață plecase 
în lume, uitînd de copil cu 
desăvârșire. După lăsarea 
la vatră am trecut de mai 
multe ori pe la secțiunea 
sanitară a raionului Pitești, 
interesîndu-mă de copil, 
de unde mi s-a spus că 
este la Sibiu, de unde ur
ma ca să iau fetița, însă 
în același an a decedat 
marna mea și .nu mai a- 
veam nici o posibilitate de 
a lua copilul. Știind că fe
tița se află la Sibiu, la loc 
sigur, am căutat să-mi a- 
ranjez o situație, ca să pot 
întreține copilul. In anul 
1955 am plecat la o școa
lă tehnică cu durata de 
trei ani, cursuri de zi. Că- 
sătorindu-mă și avînd sa-

nului 1969, numita Lucia 
A. face o reclamație la 
Procuratura județului Ar
geș precum că eu aș fi 
ucis-o pe fiica mea Gră
dinara Mariana, de unde 
încep alte cercetări, fiind 
învinuit de crimă. . Acest, 
caz este dat spre rezolvare 
tov. procuror Ovidiu Pău- 
nescu, care, printr-o îm
prejurare fericită, descope
ră persoana care trebuia 
să ducă copilul la Sibiu și 
care persoană declară că 
nu a mai dus copilul la 
Sibiu și că l-a dat în gara 
Pitești familiei Guran pen
tru înfiere —- și astfel se 
găsește fetița care este a- 
cum în vârstă de 18 ani 
ți elevă în clasa Xll-a la 
liceu. Această familie, 
luînd copilul. îi ascunde 
adevărata identitate și îl 
declară copil găsit, dîndu-i 
alt nume, schimbând data 
nașterii, îl ține pe copil 
șapte ani la domiciliul lor, 
după care îl înfiază. Mă 
întreb acum după atîția

care l-au înfiat pentru a 
schimba identitatea copilu
lui, care acte pînă la urmă 
nu sînt valabile, deoarece 
eu posed actul de naștere 
original al fetiței și mă în
treb care dintre 'cele două 
acte de naștere sînt. vala
bile ? Aș dori să fie trasă 
la răspundere Burtoiu 
Gheorghița, care nu și-a 
îndeplinit obligațiile de 
serviciu și nu a dus copi
lul la Sibiu, precum și cei 
care au trecut sub tăcere 
acest fapt.

In această situație fiind, 
eu nu vreau să influiențez 
copilul pentru a-și părăsi 
părinții adoptivi, dar vreau 
să se știe că nu am pără
sit copilul și nu l-am arun
cat, așa cum reiese din ar
ticolul din ziarul local „Se
cera și ciocanul" din 3 fe
bruarie 1970 și să nu fiu 
judecat greșit de către co
pil și opinia publică. Îmi 
asum toată răspunderea 
pentru justețea celor scri
se in această scrisoare".

cepe să ne exprimăm cam așa : „azi mama m-a cartofit, 
m-a supărit și m-a prăjiturii". Și te întreb unde-am 
ajunge ?

V. L, Rm. Vîlcea : „Că
tre Ion Băieșu. Fiind foar
te necăjit vă scriu și vă 
rog foarte mult să-mi pu
blicați și mie această mică 
scrisoare, deși nu prea este 
în legătură cu această ru
brică.

Una este elevă în clasa 
X-a la Pitești, a doua este 
tot elevă la Rm. Vîlcea, iar 
a treia „intimă" lucrează 
la un laborator de cofetă
rie. La un moment dat am 
primit o scrisoare de la Pi
tești și primul cuvînt pe 
care am putjut să-l văd a 
fost „uită-mă" și apoi vă 
dați seama că conținea 
cuvinte de adio. Fiind su
părat foc și foarte nervos 
am plecat să mă întâlnesc

cu o a doua „intimă", ca
re mi-a repezit cîteva cu
vinte ți mi-a spus că nu 
mai vrea să-mi fie priete
nă și a plecat lăsîndu-mă 
cu gura ca la dentist. La 
cîteva zile după asta, la fel 
s-a întîmpfât și cu priete
na de la cofetărie care nu 
a nuti vrut să mă cunoască 
cînd am trecut pe lingă ea 
pe stradă. Deja a trecut 
aproape o lună și mă în
treb și acuma și nu pot 
să-mi dau seama de ce așa 
repede mi-au zis adio toate 
trei, anunțîndu-vă că nu 
știau una de alta și nici eu 
nu am vreo apucătură rea. 
De ce pînă acum m-au iu
bit și acum să-mi spună 
adio ? De ce

V. GH„ Bacău : „Citesc 
mereu cu drag ți-s mul
țumit de toate ce-mi oferiți 
prin intermediul ziarului 
„Scînteia tineretului". Dai 
iată că a sosit clipa cînd 
trebuie să răsfoiesc cu du
rere și plângere de inimă 
textul pe care vă rog să 
mi-l publicați cît mai repe
de. In ziua de 1 februarie 
a.c. fiica mea R. V., elevă

în clasa Xll-a, a plecat de 
acasă. A fost căutată prin 
toate locurile și nu a fost 
găsită. Prin intermediul 
dumneavoastră părinții, ru
dele și Nelu o roagă să se 
gândească la ei și să se în
toarcă acasă în orice situa
ție ar fi, pentru că mimai 
reîntoarcerea ei va fi bucu
ria și fericirea familiei".

IMBROANE ALEX. Ca
lea Traian 12, Ineu, jud. 
Arad : „Sînt și eu un ele
ment al mulțimii de tineri 
ambițioși. Am un prieten 
la Tokio care m-a îndem
nat să învăț limba lui, ja
poneza, spunîndu-mi că nu

e chiar așa de grea pre
cum pare. Atras de aceas
ta, m-am hotărât să încerc 
să învăț limba japoneză, 
dar n-am nici un fel de 
documentație. Vă rog să 
binevoiți a-mi trimite indi- > 
cațiile dv.“.

Alături de dumneavoastră, părinții, rudele și Nelu o 
rog și eu pe fiica dumneavoastră să se întoarcă acasă. 
Păcat că nu ne spuneți ce motive au împins-o spre acea
stă aventură. Vă săream în ajutor și cu un sfat.

PUȚIU CATIȚA, județul 
Timiș : „Văd că faceți tu
turor bine, în afara celor 
nedrepți. V-aș ruga foarte 
mult dacă ați putea să-mi 
faceți rost de niște foto
grafii. Nu mă interesează 
a căror persoane sînt. Pot 
reprezenta un medic, un 
țăran, un inginer, un cân
tăreț. Pot fi poze de acum 
o sută de ani, ori din pre
zent. Doresc să fac o co

lecție mare. Fiindcă sînteți 
din Capitală și fiindcă a- 
colo se găsește cimitirul 
Bellu, în care sînt înmor
mântați mulți scriitori, v-aș 
ruga, dacă dispuneți de un 
aparat de fotografiat și de 
puțin timp liber, să vizio
nați cimitirul și să fotogra- 
fiați mormintele ori in
scripțiile unor scriitori de 
seamă. Aștept cu nerăb
dare răspunsul".

In legătură cu limba japoneză nu pot să vă dau 
nici un fel de indicații. Tot ce știu e că, intr-adevăr, 
singurii care știu japoneza sînt... japonezii. In ceea ce-1 
privește pe amicul dv. din Tokio, care v-a spus că 
limba japoneză „nu e chiar așa de grea", s-ar putea să 
aibă dreptate. Probabil că pentru el, ca japonez, japo
neza nu e, într-adevăr, chiaf așa de grea. Dar pentru 
noi, ăștilalți, nejaponezii ? !

GABRIELA T., județul Ilfov : Părinții, extrem de în
grijorați de dispariția ta de acasă, te roagă din suflet 
să te întorci sau să le transmiți adresa la care te afli 
în prezent. Nu le mai chinui zilele. Te rog eu foarte 
mult.

STAN FLOAREA, str. Dobrogeana Gherea 2, Ploiești: 
Copiii dumneavoastră, Silvia și Marius, pe care, i-ați pă
răsit, dispărînd fără urme de acasă, vă roagă cu lacrimi 
în ochi să vă întoarceți alături de ei. Pe fotografia pe 
care o publicăm mai jos se află aceste cuvinte scrise 
de mina lor: „Este mama noastră. O căutăm. Ajutați-ne, 
A părăsit domiciliul și serviciul plecând cu un nene. 
Silvia și Marius".

. Mai palpitantă ca un roman polițist povestea dum
neavoastră, pe care o cunoșteam de altfel, dintr-o scurtă 
relatare în ziarul „Scînteia". Mărturisesc, totuși, că am 
citit-o cu mare interes. Dar iată că de la un anumit punct 
adică din clipa în care realizezi iresponsabilitatea și ne
seriozitatea care au însoțit destinul acestui copil, lucru
rile devin nițel scandaloase. De acord cu dumneavoastră

întrebările pe care mi le puneți sînt date naibii de 
complicate, și-mi storc capul de vreo două ceasuri ca 
să vă dau un răspuns mulțumitor. Intr-adevăr : de ce 
v-au părăsit toate trei fetele deodată ? Există o singură 
explicație serioasă : o nenorocire nu vine niciodată sin
gură. O nenorocire vine întotdeauna însoțită de alte 
două colege. Asta e !

COJOCARII MARIUS, Prim secretar al Comitetului 
județean U.T.C. Mehedinți: Vă mulțumim pentru in
tervenția dumneavoastră salutară și fericită în cazul 
elevei S. M., care s-a adresat rubricii noastre. Sperăm ca

Dragă Catița, elevă în clasa opta ! Nu știu dacă voi 
putea să te servesc cu ceea ce m-ai rugat. Nu sînt foto
graf și nici colecționar. De unde să fac eu rost de foto
grafii noi sau vechi de o sută de ani ? Mai ales că, 
după cîte sînt eu informat, acum un secol nu prea se 
făceau fotografii, drăceasca invenție a aparatului de așe
zat chipurile pe hîrtie venind pe lume ceva mai tîrziu. 
Cît despre Bellu, eu nu intru într-un cimitir nici dacă 
mă tai. Iți spun și de ce (cu toată rușinea) : -mi-e frică. 
Iartă-mă, deci. Roagă-mă și tu altceva și-ți stau cu ulă- 
cere la dispoziție.

ZADRA, Bacău: Cam confuză și bizară scrisoarea 
dumneavoastră. Regret că n-o pot publica. N-am înțeles

ARHIVA DE LA NURNBERG (iw
este irevo- 
Franța in 
favorabil și

■ „Ultra secret. Comportarea 
în timpul intrării în port. 
Toate luminile stinse... Să 
se păstreze cît mai mult 
cu putință aparența unor 
nave engleze. Să se răs
pundă în engleză la orice 
somații în morse emise de 
nave norvegiene. Să se 
răspundă la somațiuni cu 
nume de nave de război 
britanice... Să se ia dispo
zițiile necesare pentru ar
borarea pavilioanelor de 
război britanice... La ordi
nul de a opri se va răs
punde : '<1. Rugăm repe
tați ultimul semnal; 2. Im
posibil de înțeles semnalul 
vostru^. In cazțil unei lo
vituri de avertizare se vă 
răspunde : «Încetați focul. 
Vas britanic. Prieten». In 
caz de precizare a itine- 
rariului și scopului se va 
răspunde : «Ne îndreptăm 
spre Bergen. Urmărim 
nave germane»".

SJi astfel „prietenoasa" esca
dră... engleză — în realitate un 
uriaș număr de vase de i “ 
boi hitleriste — încâlcind 
ntai elementare uzanțe, I 
nici o declarație de război

pure pretexte. Arhiva secretă 
nazistă capturată la terminarea 
războiului cuprinde unele docu
mente elocvente în această pri
vință, care au pus în grea în
curcătură vîrfurile militare hi
tleriste. Iată un extras din inte
rogatoriul luat la Niirnberg de 
acuzatorul englez Sir ~ 
Maxwell-Fyle, marelui 
Kaeder, comandantul 
de război :

Acuzator : Pretindeți 
Tribunalului că marina 
in mod serios la faptul 
glezii se pregăteau să 
Norvegia ?

Raeder : Dar am crezut-o cu 
fermitate. Am avut un număr 
atît de mare de informații în 
această privință, incit nu pu
team să mă îndoiesc ; de altfel 
ele s-au confirmat ulterior.

Acuzator : înțeleg... Vreți să 
examinați atunci documentul 
nr. 81. Este vorba de paragra
ful final.

David 
amiral 

marinei

în fața 
gîndea 
că en- 
ocupe

luată în considerație în se
rios".

Depășind faza pretextelor și 
parcurgînd documentele de la 
Niirnberg, este ușor de consta
tat faptul că interesul ’ ‘ “ 
der de a infirma 
ce-i erau prezentate se 
aceea că el însuși era 
planului de invadare 
două țări. Raeder în calitatea sa 
de comandant suprem al ma
rinei ca și agenți naziști în 
Norvegia de tipul fostului mi
nistru de război norvegian Quis
ling se află la originea acestor 
evenimente.

Afacerea norvegiană consti
tuie unul din exemplele eloc
vente demonstrînd participarea 
activă, directă a vîrfurilor mi
litare germane la politica de 
agresiune și expansiune a lui 
Hitler. Astfel Raeder a formulat 
planul de invadare a Norvegiei 
încă înainte ca o asemenea ac
țiune să fi fost luată în conside-

lui Rae- 
probele 

leagă de 
autorul 

a celor

— Hotărîrea mea 
cabilă. Voi ataca 
momentul cel mai 
cît mai curînd posibil...)

Dar amiralul Kaeder nu re
nunță la planul său. Și în acest 
moment intervine joncțiunea în
tre vîrfurile militare și agentura 
nazistă din Norvegia.

Vidkun Quisling n-a avut nici
odată noroc în cariera sa. Nici 
în cea diplomatică, nici în cea 
militară. Doi ani (1931—1933) 
este ministru de război, apoi 
unica soluție de afirmare o gă
sește în crearea unui partid 
fascist. Prima „mare revelație" 
a lui Quisling în Germania na
zistă a fost doctrinarul oficial al 
lui Hitler — Alfred Rosenberg. 
Cu acesta el găsea un „terfen 
comun" de înțelegere. In 1939 
Quisling consideră că a sosit 
momentul mult așteptat al vieții 
sale. în iunie pleacă la Berlin 
unde are o întrevedere cu Ro
senberg. Tema discuției era ne
cesitatea unei angajări a Ger
maniei în Norvegia.

Rosenberg relatează în felul 
următor dialogul :

— L-am cunoscut pe Quisling 
în 1933 cînd m-a vizitat și am 
avut cu el o discuție de 20 de 
minute. Nu l-am revăzut apoi

a

răz- 
cele 
fără 

i a 
început in dimineața zilei de 9 
aprilie 1940 ocuparea Norvegiei 
și Danemarcei. Iar arborarea de 
către navele germane a pavilio
nului britanic n-a fost singura 
înșelătorte grosolană la care a 
recurs O.K.VV.-ul (comandamen
tul superior hitlerist). In prin
cipalele porturi norvegiene se 
adunaseră în acele zile de apri
lie un număr cu totul neobișnuit 
de vase comerciale germane. 
Ele rămăseseră o zi sau chiar 
două peste termenul necesar. 
Iar la 9 aprilie din aceste vase 
au început să coboare 
militare, tancuri și baterii 
tregi. Modernul cal troian 
făcuse datoria.

Să derulăm puțin filmul 
vaziei naziste în cele două 
neutre din nordul Europei.

Propaganda oficială nazistă 
afirma că ocuparea Danemarcei 
și Norvegiei se datora unei imi
nente... ocupări a acestor țări 
de către Anglia și Franța.

Goring declara la Niirnberg : 
— Cînd noi, sau mai precis 

fiihrerul a luat hotărîrea de a 
.ocupa Norvegia, dispuneam deja 
de informații precise și deta
liate asupra unui proiect de ocu
pare de către trupele britanice 
și franceze, ceea ce s-a confir
mat ulterior prin documente 
engleze și prin documente cap
turate de la statul major fran
cez.

Același lucru l-a afirmat și 
șeful diplomației hitleriste Rib- 
bentrcp și diverși conducători 
militari. Dar, evident, ca și in 
celelalte ocazii, acestea erau

coloane 
in- 
își

in- 
țări

EXERCIȚIUL WESER
Și acuzarea dă citire următo

rului raport al marinei hitleris
te in problema menționată : „O 
anchetă asupra chestiunii de a 
ști dacă o invazie masivă a en
glezilor în apele teritoriale nor- 
negiene este iminentă și pre
zintă un pericol pentru naviga
ția germană a demonstrat că nu 
trebuie să ne așteptăm la aceas
ta pentru moment...".

Autorul acestei afirmații cate
gorice era căpitanul de vas Fri
cke, șeful biroului de operațiuni 
al marinei, organul chemat să 
prezinte situația bxactă și să 
sintetizeze informațiile primite 
pentru a preciza linia de ac
țiune. O a doua mărturie de na
tură să infirme afirmațiile pro
pagandei hitleriste aparține unui 
alt ofițer superior al marinei 
germane — amiralul Assman. 
In jurnalul său — prezentat ca . 
document la Niirnberg — el no
tează convorbirea amiralului 
Raeder cu Hitler la 26 martie 
(deci cu 9 zile înaintea invaziei 

următor : 
debarcare 
nu este

generale) în felul 
„Pentru moment o 
engleză în Norvegia 
considerată de comandantul su
prem ai marinei drept iminen
tă.

Și nu numai atît. Chiar și 
Curt Brauer, ambasadorul Ger
maniei naziste la Oslo, in nume
rose rapoarte diplomatice își 
exprimase aceeași opinie : „Este 
in orice caz evident — așa cum 
am mai remarcat în mai multe 
rînduri — că britanicii n-au nici 
o intenție de a debarca, ci do
resc doar să jeneze traficul ma
ritim în apele teritoriale norve- 
g’ene .. Voința fermă a Norve
giei de a rămîne neutră trebuie

rare de Hitler. Formularea pla
nului s-a bazat formal pe re
zultatele unui chestionar trimis 
de el unor foruri militare și na
vale in care se întreba „care 
sînt acele puncte norvegiene 
ce pot fi considerate ca puncte 
de sprijin și ce interes vor 
zenta respectivele puncte 
tru submarinele noastre".

Reținem din declarația 
Raeder:

— Prima întrevedere în 
blema norvegiană între Hitler și 
mine a avut loc la 10 octom
brie 1939, Eu fiind acela care 
am solicitat-o. Era vorba de o o- 
perațiune preventivă a ocupării. 
Norvegiei de către forțele noas
tre și anume a coastei norvegi
ene și a unor puncte de sprijin. 
Firește, știam în mod precis că 
ocupînd aceste puncte noi vio
lăm neutralitatea norvegiană.. 
Nu am făcut însă nimic altceva 
decît datoria, atrăgînd atenția 
asupra unui pericol foarte grav 
care ne amenință și împotriva 
căruia trebuia să luăm măsuri 
de urgență.

Studiul prezentat de Raeder 
lui Hitler fusese elaborat de sta
tul major și era intitulat : „Con
siderații asupra extinderii bazei 
de operațiuni spre nord" — el 
constituind ulterior nucleul în
tregului plan de invadare 
Norvegiei și Danemarcei.

Spre mirarea sa. Kaeder nu 
l-a găsit pe Hitler receptiv. 
Acesta era preocupat de pune
rea la punct a planurilor de 
atacare a Franței, Belgiei și 
Olandei. (In reuniunea avută 
cu toți comandanții de arme la 
23 noiembrie. Hitler avea să 
declare :

pre- 
pen-

lui

pro-

a

6 ani. In iunie 1939, cînd ten
siunea în Europa se accentua, 
m-a vizitat din nou și mi-a îm
părtășit temerile sale în ce 
privește situația din Norvegia 
in caz de conflict. El se temea 
că ea nu va rămîne neutră și vă 
fi invadată de aliați.

Singurul rezultat al întreve
derii dintre Quisling și Rosen
berg a fost acela că un grup de 
25 de fasciști norvegieni au fost 
trimiși la Berlin, instruiți in 
centrele de spionaj naziste și 
expediați înapoi in Norvegia, de 
unde au transmis cu regulari
tate 
fost adevărate călăuze 
armatele hitleriste 
țara.

Spre sfirșitul lui 
ling își trimite în 
unul dintre principalii săi loco- 
tenenți, Hagelin, care-1 vizitează 
din nou pe Rosenberg, iar în 
decembrie Quisling face o nouă 
călătorie Ia Berlin. El îi cere 
deschis lui Rosenberg ca Ger
mania să ocupe 
trucît Rosenberg nu 
aceste probleme, el 
o întrevedere între 
Quisling,

Kaeder declară :
— La 11 decembrie Schulte- 

Monting, șeful statului meu ma
jor, m-a anunțat că maiorul 
Quisling din Oslo, fost ministru 
de război al Norvegiei, îmi so
licita o întrevedere. Intrucît 
consideram ca foarte prețioase 
informațiile asupra situației nor
vegiene provenind dintr-o ase
menea sursă,* m-am declarat 
gata să-i primesc de dl. Quis
ling.

informații iar ulterior au 
pentru 

ce au invadat

august, Quis- 
Germania pe

Norvegia. In
se ocupa de 
organizează 
Kaeder și

Kaeder își făcuse un calcul 
foarte simplu — pentru el 
Quisling putea fi un instrument 
excelent, nu atit in planurile 
sale directe, cît pentru a-1 in
fluența pe Hitler de a aproba 
atacarea Norvegiei înaintea în
ceperii războiului împotriva 
Franței. Amiralului hitlerist îi 
era teamă de riposta posibilă 
a navelor aliate și prefera să 
aibă poziții de atac mai bune, 
respectiv plasate pe coasta nor
vegiană. Iar in plus, orgoliosul 
amiral dorea să-și aibă proprii 
săi lauri ai victoriei — o victo
rie împotriva unei țări pașnice, 
neutre, printr-un atac pirateresc.

Quisling îi expune lui Raeder 
rațiunile vizitei sale.

— Norvegia este în pericol de 
a fi invadată de Anglia. Gu
vernul norvegian se află în rela
ții strînse cu guvernul britanic. 
De aceea intrarea armatei ger
mane în Norvegia este singura 
soluție și încă o soluție presan
tă. Totul s-ar putea produce în 
cel mult o lună. De aceea pînă 
la 10 ianuarie Reichul ar trebui 
să acționeze.

Quisling, al cărui nume avea 
să intre în istorie ca un sino
nim al trădării de patrie și co
laboraționismului cu inamicul, 
se grăbea și el, dorind să ajungă 
mai repede interpusul hitlerist 
în țara sa.

Kaeder avea de ales. El putea 
să-i relateze direct lui Hitler 
convorbirea sa cu Quisling. A 
preferat însă să aranjeze o în
trevedere intre Hitler șj Quisling 
pentru a putea apoi să-și pre
zinte din nou planul său.

Hitler îl primește pe Quisling 
a doua zi, iar peste alte două 
zile Kaeder se află din nou în 
cabinetul dictatorului nazist de 
la Cancelaria Reichului.

— La 14 decembrie în pre
zența mea — continuă Raeder —■ 
fiihrerul a dat ordin că O.K.W. 
să se ocupe de problema norve
giană. In conformitate cu aces
te instrucțiuni, O.K.W. a studiat 
problema și a elaborat studiul 
„Nord". Statul major naval a 
elaborat o instrucțiune relativă 
la cazul „Nord" în conformitate 
cu metodele obișnuite ale O.K.W. 
In calitate de expert naval a 
participat căpitanul Krancke. 
Instrucțiunile au fost gata la 
1 martie și transmise celor trei 
arme ale Wehrmachtului.

Trebuia deci așteptată doar 
ora X. Din acest moment in 
scenă intră diplomația. Hitler 
căuta un pretext oficial pe care 
să-l aranjeze în cele mai mici 
amănunte. Generalul Jodl, șeful 
secției operaționale a întregului 
Wehrmacht, nota în jurnalul său 
in dreptul datei de 13 martie : 
„Fiihrerul n-a dat încă ordinul 
pentru Weseriibung (exercițiul 
Weser n.r.) ; el caută o justifi
care".

In ce consta deci „exercițiul 
Weser" așa cum a fost formu
lat în mod oficial ? Wehrmachtul 
a primit ordinul secret pentru 
operațiune iar din document 
străbateau adevăratele rațiuni 
ale .agresiunii hitleriste. „Evolu
ția situației în Scandinavia cere 
efectuarea tuturor pregătirilor în

vederea ocupării Danemarcei și 
Norvegiei. Această operațiune 
trebuie să ne garanteze sursele 
de minereu din Suedia și să ofe
re marinei și aviației noastre o 
linie de plecare mai extinsă îm
potriva Marii Britanii..."

„In principiu se va face tot 
posibilul pentru a se da opera
țiunii aparența unei ocupări paș
nice, aiind ca obiectiv protecția 
militară și neutralitatea statelor 
scandinave... Este de cea mai 
mare importanță ca atît statele 
scandinave, cît și adversarii oc
cidentali să fie luați prin sur
prindere..."

Nici măcar trupele nu erau 
informate de obiectivul îmbarcă
rii lor. Iar diplomații liitleriști 
la Oslo și Copenhaga au inmînat 
notele prin care Germania anun
ța invazia la 30 de minute după 
începerea propriu-zisă a opera
țiunii.

La Berlin nimeni nu se aș
tepta ca să intervină vreun ele
ment de natură să modifice des
fășurarea planurilor. Și totuși 
acest element a existat. El s-a 
numit rezistența întregului po
por.

SERGIU VERONA 
(va urma)
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Desen de V. CRIȘAN

DIALOGURI ÎN

uzeul Imaginar
Am început acest dialog vir

tual în urmă cu trei ani, cînd dr. 
Daniel Ruzo, aflat la București, 
prezenta unui grup de scriitori 
imagini ale monumentelor mega
litice de pe platojul Marcahuasi. 
însemnărilor de atunci le-am 
adăugat datele desprinse din 
conferințele pe care cercetătond 
Peruvian le-a ținut în fața mem
brilor Societății de etnografie din 
Paris. Iată de ce vă pot asigura 
că rîndurile de mai jos reproduc 
nu doar spiritul, ci și litera opi
niilor exprimate de oaspetele 
nostru.

— Stimate 
dori să știu, 
v-a făcut să 
tocmai spre

— încă din 1925, ajunsesem la 
concluzia că undeva trebuie să se 
afle urmele unei culturi foarte 
vechi, răspîndite în America 
Centrală și America de Sud, mai 
ales între cele două tropice.

— O concluzie înseamnă o 
certitudine. Pe ce se întemeia 
ea, în cazul dumneavoastră ?

— Pe studiul tradițiilor și le
gendelor omenirii, pe analiza 
textelor cronicarilor spanioli... 
Timp de 25 de ani, am cercetat 
și fotografiat, în munți și pe coas
ta peruviana, figuri de piatră, 
opere ale unor sculptori care uti

lizau o tehnică originală. Am 
găsit chiar un uriaș cap de cîine. 
magnific sculptat — simbol al 
huancașilor, păstrat din vechi
me. Totuși, aceste figuri izolate 
și parțial distrase nu puteau fi 
considerate o demonstrație con
vingătoare.

de ION HOBANA
1

domnule Ruzo, aș 
în primul rînd, ce 
vă îndreptați pașii 

platoul Marcahuasi.

— Mi-am dat seama destul de 
repede că era vorba nu de o 
piesă izolată, ci de un impresio
nant ansamblu de monumente și 
sculpturi, acoperind întreaga su
prafață de 3 km2.

— încă înainte de a vă cu
noaște, aflasem că ați atribuit

CULTURA
MASMA (I)

— Și atunci ?
— In 1952, am aflat de exis

tența unei stînci execpționale. In 
același an, am organizat o primă 
expediție pe platoul Marcahuasi.

— Poate ar fi bine să-l situăm 
mai eXact în spațiu...

-—■ în inima masivului Anzilor, 
la 3 600 de metri înălțime. între 
văile Sfînta Eulalia și Rimae. A- 
parține districtului Casta al pro
vinciei Huarochiri, din departa
mentul Lima.

— Vă mulțumesc pentru pre
cizări. Ați urcat, deci, pe platou, 
în căutarea unei stînci.

ansamblul „culturii masma". De 
unde acest nume ?

— Din timpuri imemoriale, el 
desemnează o vale și un oraș din 
regiunea centrală a țării, locuită 
de huancași pînă la venirea spa
niolilor.

— Ce v-a izbit mai întîi, pe 
platou ?

— Un sistem hidrografic arti
ficial, menit să primească apa 
jrfoilor și să o distribuie, în 
timpul celor șase luni de secetă, 
regiunii înconjurătoare.

— Dar un astfel de
i» jbi

sistem
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ADUNAREA DE CONSTITUIRE Hotărîrea Consiliuiisi de Miniștri
A ACADEMIE! DE ȘTIINȚE privind acordarea de premii

SOCIALE Șl POLITICE

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN,

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Participanții Ia adunarea de constitu
ire a Academiei de Științe Sociale și Po. 
litice a Republicii Socialiste Romania 
adresează Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, dumneavoastră 
personal. Iubite tovarășe Nieolae 
Ceaușescu, un fierbinte salut și își 
exprimă sentimentele lor de adincă re
cunoștință pentru preocuparea pe care o 
manifestați față de științele sociale și po
litice, preocupare ce-și găsește incă o 
expresie în crearea acestui nou for ști
ințific ai țării.

Sintem conștienți de înalta răspunde
ri . e ne revine nouă, tuturor celor ce 
lucrează în domeniul științelor sociale 
și politice, și avem ferma convingere că 
înființarea Academiei de Științe Sociale 
și Politice va constitui un moment de 
seamă în eforturile îndreptate spre ridi
carea nivelului cercetării științifice în 
acest important sector de activitate. Ne 
angajăm cu toate forțele să răspundem 
marilor sarcini trasate de partid, să 
milităm pentru sporirea contribuției 
științelor sociale la progresul economiei, 
științei șl culturii, la dezvoltarea con
științei socialiste a maselor, Ia dezvol
tarea generală a societății socialiste. în
treaga noastră activitate se va inspira 
statornic din realitățile vieții, va urmări 
sfi descifreze și să interpreteze fenome
nele noi, să generalizeze experiența 
transformării societății pe calea socia
lismului, să se încadreze organic în e- 
forturile oamenilor muncii pentru pro
pășirea patriei, pentru făurirea unui 
înalt grad de civilizație materială și spi
rituală a poporului nostru.

Pentru noi toți este un exemplu în- 
suflețitor stilul în care Partidul Comu
nist Român, conducerea sa abordează și 
rezolvă marile și complexele probleme 
pe care le ridică procesul făuririi noii 
orînduiri sociale, spiritul novator pe 
care-I promovează cu consecvență în 
viața economică și politică, culturală, 
științifică și ideologică a țării, contri
buind prin acestea la îmbogățirea te
zaurului marxism-leninismului. Sluji
torii științelor sociale și politice găsesc 
în cuvîntările dumneavoastră, tovarășe 
secretar general, în lucrările dumnea
voastră teoretice care dau răspuns pro
blemelor arzătoare ale dezvoltării Socie
tății noastre, problemelor social-politi- 
ce ale lumii contemporane, un înalt 
model de analiză creatoare a fenomene
lor, de îndrăzneală și originalitate în 
gîndire.

Sintem hotărîți să ne însușim și să 
încetățenim spiritul creator, propriu 
activității conducerii partidului, în în
treaga noastră muncă, să lichidăm orice 
manifestări de superficialitate, de în
chistare și rigiditate în cercetarea și 
predarea științelor sociale, să ridicăm 
investigarea realităților la nivelul cerin
țelor societății noastre, al exigențelor 
partidului comunist.

Desfășurindu-și activitatea sub con
ducerea directă a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, Acade
mia de Științe Sociale și Politice va 
milita neobosit pentru promovarea 
concepției materialist-dialectice în în
treaga muncă de cercetare, va participa

activ Ia confruntările de idei ce au loc 
pe plan internațional, va adopta o ati
tudine combativă, de pe platforma 
ideologiei marxist-leniniste împotriva 
concepțiilor retrograde, idealiste, anti- 
științifice, împotriva ideologiei burghe
ze. Academia noastră se angajează 
să-și aducă contribuția Ia întreaga acti
vitate politico-ideologică desfășurată de 
Partidul Comunist Român, la înfăp
tuirea politicii sale interne și externe, 
la edificarea societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

Spiritul în care s-au desfășurat lu
crările Adunării de constituire a Acade
miei. dezbaterile ample purtate în le
gătură cu orientarea și organizarea ac
tivității ei oferă garanția că noul cadru 
instituțional va determina o puternică 
emulație în rîndul oamenilor de știință, 
al cadrelor didactice, va genera un cli
mat prielnic pentru manifestarea largă 
și valorificarea rodnică a capacității 
creatoare a tuturor lucrătorilor din do
meniul științelor sociale și politice.

Dînd încă o dată expresie satisfacției 
față de grija și prețuirea pe care Co
mitetul Central al partidului nostru, 
dumneavoastră personal, stimate tova
rășe Nieolae Ceaușescu, le acordați cer
cetării din domeniul științelor sociale și 
politice, vă asigurăm că vom munci cu 
abnegație alături 
pentru îndeplinirea 
tat de Congresul al 
Comunist Român,
tot mai activ la înflorirea patriei noas
tre, România socialistă.

de întregul popor 
programului adop- 
X-lea al Partidului 
pentru a contribui

(Urmare din pag. 1)

Această propunere a fost susți- 
îută cu deosebită căldură de to
varășii Athanase Joja și Pavel 
Apostol, care au subliniat vasta 
ctivitate cu caracter științific 
lesfășurată în ultimii ani de to- 
arășul Nieolae Ceaușescu pe 
ărîmul științelor sociale, contri- 
uția de seamă pe care cuvîntă- 
ile 5’ lucrările sale au adus-o 
1 ektaidarea unor probleme 
mdam&ntale ale construcției so- 
ialiste în țara noastră în etapa 
ctuală, a unor importante pro- 
leme ale evoluției lumii contem- 
orane. Vorbitorii au relevat că 
legerea tovarășului Ceaușescu în 
ilitate de președinte de onoare 
I noii Academii este un act de 
ratitudine și de profundă pre- 
lire a prodigioasei sale activități 
1 această direcție.
Primită cu aplauze puternice și 

rații, propunerea a fost însușită 
s întreaga adunare, care, expri- 
ând poziția tuturor oamenilor 
e știință din țara noastră, a ales 
1 entuziasm și în unanimitate ca 
reședințe de onoare al Acade- 
liei de Științe Sociale și Politice, 
e tovarășul Nieolae Ceaușescu, 
:cretarul general al Partidului 
iomunist Român.

Adunarea Generală a însărci
nat Prezidiul să informeze pe to
varășul Nieolae Ceaușescu de 
dorința ei, solicitîndu-i totodată 
să accepte funcția de președinte 
de onoare al noului for științific.

în continuarea lucrărilor, a- 
fost ales în unanimitate, ca pre
ședinte activ al Academiei, tova
rășul Miron Constantinescu. în 
prezidiul Academiei, au fost aleși: 
Ladislau Banyai, Ion Ceterchi, 
Constantin Daicoviciu, Zoe Du- 
mitrescu-Bușulenga, Roman Mol
dovan, Constantin Vlad și Ștefan 
Voicu — vicepreședinți ; Con
stantin Ionescu — secretar gene
ral ; Tudor Bugnariu, Alexandru 
Dima, Emilian Dobrescu, Ernest 
Gall, Carol Gollner, Constantin 
lonescu-Gulian, Athanase loja, 
Mircea Malița, Miicea Petrescu- 
Dîmbovița, Ion Popescu-Puțuri
— membri. Din prezidiu fac 
parte, de asemenea, potrivit Sta
tutului, președinții celor opt Sec
ții ale Academiei : Alexandru 
Bîrlădeanu — secția de științe e- 
conomice ; Dumitru Ghișe ■—- 
secția de filozofie și logică ; 
Ștefan Ștefănescu — secția de 
istorie și arheologie ; Janos De
meter — secția de științe juridi
ce ; Valter Roman — secția de 
științe politice ; Alexandru Roșea
— secția de psihologie și pedago-

secția degie; Henri Stahl — 
sociologie ; Ion Frunzetti — sec
ția de teoria și istoria artei și li
teraturii.

în numele Prezidiului și al său 
personal, tovarășul Miron Con- 
stantinescu a exprimat conducerii 
partidului, Adunării Generale,
profunda mulțumire și recu
noștință pentru încrederea 
cordâtă. Relevînd că Academia 
trebuie să fie o instituție de lu
cru dinamică, activă care să reali
zeze în cele mai bune condiții 
sarcinile trasate de Comitetul 
Central al Partidului, vorbitorul a 
exprimat angajamentul Prezidiu
lui de a desfășura o activitate 
susținută. temeinic organizată 
pentru a asigura îndeplinirea me
nirii de înaltă răspundere a Aca
demiei de Științe Sociale și Po
litice.

a-

Primirea
Prezidiului

(Urmare din pag. I)

într-o atmosferă de puternic w 
entuziasm, participant» la aduna
re au adresat Comitetului Cen- A 
trai al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, o scrisoare în care 9 
aceștia își exprimă hotărîrea fer
mă de a contribui cu toate pu- 
terile la uriașa activitate pe care 9 
poporul, condus de partid, o 
desfășoară pentru înflorirea Ro- 
mâniei socialiste. 9

în încheiere tovarășul Paul 
Niculescu-Mizil a apreciat re- 
zultatele rodnice ale lucrărilor 9 
Adunării Generale a Academiei 
de Științe Sociale și Politice, și a a 
urat succes deplin conducerii și 
tuturor membrilor Academiei în 
munca pe tărimnl dezvoltării gin- 9 
dirii social-politice din patria 
noastră. a

e
în vederea stimulării salariați- 

A lor din întreprinderi, centrale in- 
dustriale și ministere economice 
în realizarea și depășirea sarcini- 9 lor ce decurg din planul de stat, 
precum și pentru creșterea conti
nuă a eficienței economice, care 

9 să conducă la sporirea benefici
ilor pe baza principiilor aprobate 
de Comitetul Executiv al Comi- 9 tetului Central al Partidului Co
munist Român, Consiliul de Mi- 
niștri a emis o9 care se introduce 
cordare de premii

— realizate.9 Potrivit acestei botărîri, înce
pînd cu activitatea anului 1970,

• muncitorii, personalul de condu
cere, tehnic, economic, de specia
litate și administrativ din unită-

• țile economice vor putea benefi
cia de premii, dintr-un fond de 
premiere ce se constituie anual

• prin aplicarea unor cote asupra 
beneficiului total realizat de fie
care unitate economică. Fondul

A de premiere și deci premiul indi- 
™ vidual al salariaților vor fi cu atît 

mai mari cu cît unitățile econo- 
A mice vor realiza un volum de 
w beneficii sporit, ca urmare a creș

terii producției, a reducerii pre- 
9 țului de cost, a sporirii producti

vității muncii, a ridicării eficien
ței întregii activități economice.9 La stabilirea cotei de premie
re se are în vedere asigurarea u- 
nei proporții corespunzătoare în-9 tre fondul de premiere, fondul 
de salarii și volumul beneficiului, 
precum și condițiile de realizare

9 de către fiecare unitate a benefi
ciului planificat Fondul de pre- 
miere ce se cuvine fiecărei uni-9 tați economice se stabilește pe 
baza rezultatelor definitive obți-

• nute, oglindite în bilanțul con
tabil anual, în raport cu benefi
ciul efectiv realizat. Fondul de

• premii se micșorează în cazul ne- 
realizării beneficiului planificat. 

Paralel cu realizarea beneficiu-

• lui, colectivele unităților economi
ce sînt direct cointeresate să 
îndeplinească și ceilalți indicatori Ag de plan. Astfel, hotărîrea preve- 

™ de că fondul de premiere al în
treprinderii poate fi constituit in
tegral, pe baza cotei aprobate, 
atunci cînd se realizează princi
palii indicatori : planul producției 
marfă, valoric și în sortimentele 
stabilite, cheltuielile planificate 
la 1 000 lei producție marfă, pla
nul de export în lei valută și în
deplinirea obligațiilor asumate 
prin contracte.

în cazul nerealizării indicatori
lor stabiliți, fondul de premiere 
se reduce proporțional, diminua
rea fondului pentru nerealizarea 
unui indicator neputînd fi mai 
mare de 15 la sută.

în vederea stimulării fiecărui

din beneficiile realizate

hotărîre prin 
sistemul de a- 
din beneficiile

colectiv în îndeplinirea și depă
șirea planului, hotărîrea dă drep
tul acordării de premii din bene
ficiile realizate și unităților cu 
gestiune economică internă, care 
urmăresc și evidențiază distinct 
rezultatele activității proprii, in
dependent de rezultatele centra
lei, combinatului sau grupului de 
uzine de care aparțin.

Salariații centralelor industriale, 
celorlalte organizații economice 
cu statut de centrală, ai minis
terelor și ai altor organe centrale 
economice beneficiază de premii 
în rapoțt de rezultatele obținute 
pe ansamblul organizației econo
mice respective. Salariații aces
tor organizații vor fi cointeresați 
și pe această cale să dea tot 
sprijinul unităților Subordonate 
și să-și sporească preocuparea 
pentru creșterea eficienței econo
mice.

Hotărîrea Consiliului de Mi
niștri prevede posibilitatea stimu
lării prin premii și în cursul anu
lui a salariaților care obțin reali
zări deosebite în muncă. în acest 
scop unitățile pot utiliza un sfert 
din fondul total de premii din 
beneficii.

Cea mai mare parte a fon
dului de premiere respectiv 75 la 
sută se repartizează la sfîrșitul 
anului tuturor salariaților, mun
citori. personal de conducere, 
tehnic, economic și administra
tiv, proporțional cu salariul ta
rifar realizat și timpul efectiv 
lucrat. Salariații care obțin rea
lizări deosebite în muncă, în- 
tr-un an, vor putea obține premii 
din beneficii de pînă la trei sa
larii tarifare lunare de încadrare.

Conducerile unităților au drep
tul să reducă sau chiar să nu a- 
corde premiu angajaților care 
prin deficiențele din activitatea 
lor, sau prin abateri disciplinare 
au influențat negativ realizarea 
sarcinilor de producție.

în afara premiilor din bene
ficii, hotărîrea prevede că se mai 
pot acorda premii în cursul anu
lui pentru realizarea de economii 
de materiale și de forță de mun
că. Premiile se acordă pentru 
economii de materii prime, auxi
liare, combustibili și energie, ob
ținute prin reducerea consumuri
lor normate, a pierderilor sau re- 
buturiloț tehnologice, 'a cotelor 
admise de deșeuri etc. De ase
menea, se pot acorda premii pen
tru economiile realizate prin pre
lungirea duratei normate de func
ționare a unor instalații sau 
utilaje.

Premiile se acordă, de regulă, 
muncitorilor de la locurile de 
muncă unde s-au realizat econo
miile respective. Pot beneficia de 
asemenea premii și cadrele teh-

lanice care participă nemijlocit 
conducerea și .realizarea procesu
lui de producție și care au contri
buit direct la obținerea econo
miilor de materiale.

Premiile pentru economii de 
materiale se acordă dacă econo
miile obținute nu dăunează cali
tății produselor, pot fi măsurate, 
se realizează față de normele de 
consum stabilite și nu se depă
șesc valoric normele de consum 
prevăzute pentru celelalte mate
riale utilizate la locul de muncă 
respectiv.

De asemenea, salariații din 
sectoarele productive care con
tribuie la elaborarea sau aplica
rea unor măsuri de îmbunătățire 
a tehnologiei, de organizare a 
producției etc., ce conduc la eco
nomii de forță de muncă (prin 
reducerea formației de lucru, a 
timpului normat de muncă etc), 
se premiază lunar, începînd de 
la data aplicării măsurii respec
tive, în raport cu valoarea eco
nomiei de manoperă efectiv rea
lizată în fiecare lună. Aceste pre
mii se acordă cu condiția ca apli
carea măsurilor respective să nu 
ducă la scăderea producției pre
văzute a se realiza pe fiecare 
utilaj sau instalație și să nu dău
neze calității produselor.

Prevederile hotărîrii se aplică 
în mod experimental începînd cu 
activitatea anului 1970, la toate 
organizațiile economice. Ținînd 
seama de principiile prevăzute în 
actuala hotărîre, Consiliul de 
Miniștri urmează să aprobe re
glementări cu privire la premie
rea din beneficii, adaptate spe
cificului activității întreprinde
rilor agricole de stat, întreprin
derilor pentru mecanizarea agri
culturii, unităților de eonstrucții- 
montaj, de proiectare și cercetare, 
de comerț exterior.

Hotărîrea Consiliului de Mi
niștri recomandă Uniunii Cen
trale a Cooperativelor Meșteșu
gărești și Uniunii Centrale a 
Cooperativelor de Consum să 
aplice, în unitățile economice 
subordonate, principiile de pre
miere stabilite pentru întreaga 
economie, adaptate la specificul 
acestor organizații.

Această nouă reglementare a 
acordării premiilor în unitățile 
economice urmărește perfecțio
narea sistemului de cointeresare 
materială a oamenilor muncii în 
obținerea unor rezultate cît mai 
bune în îndeplinirea sarcinilor, 
constituind un important factor 
mobilizator în creșterea eficienței 
activității economice, condiție 
esențială a ridicării continue a 
nivelului de trai.

PLENARA 
CONSILIULUI

UNIUNII
CENTRALE

A COOPERA
TIVELOR

DE CONSUM
Vineri a avut loc ședința ple

nară a Consiliului Uniunii Cen
trale a Cooperativelor de Con

sum (CENTROCOOP), în ca
drul căreia s-a hotărît convoca
rea celui de al V-lea Congres al 
CENTROCOOP. S-a stabilit ca 
lucrările Congresului să se des
fășoare în zilele de 9 și 10 apri
lie a.c. la București. De aseme
nea, a fost stabilit proiectul or- 
dinei de zi a Congresului care 
cuprinde :

— Darea de seamă a Consi
liului CENTROCOOP cu privi
re la activitatea cooperației de 
consum de la ultimul Congres și 
sarcinile ce-i revin în perioada 
următoare ;

— Raportul Comisiei de cen
zori a Uniunii Centrale a Cor» 
perativelor de consum;

— Modificarea statutului U- 
niunii Centrale și uniunii județe
ne a cooperativelor de consum 
din Republica Socialistă Româ
nia, precum și a statutului coo
perativei de Consum ;

— Alegerea Consiliului Uniu
nii Centrale a Cooperativelor de 
Consum și a Comisiei de cenzori.

De asemenea, plenara a dez
bătut și aprobat darea de seama 
a activității economice și finan
ciare a CENTROCOOP și a uni
tăților sale proprii pe anul 1969, 
repartizarea beneficiului, și pla
nul de venituri și cheltuieli pe 
anul 1970. Totodată au fost pre
zentate concluziile comisiei de 
cenzori a CENTROCOOP pri
vind activitatea economico-finan- 
ciară pe anul 1969.

Au fost adoptate măsuri care 
să asigure realizarea în toate sec
toarele de activitate a sarcinilor 
ce revin cooperației de consum 
în acest an.

(Agerpres).

• VINERI DIMINEAȚA s-a 
înapoiat de la Moscova delegația 
condusă de Angelo Miculescu, 
ministrul agriculturii și silvicul
turii, care a participat la ședin
ța grupei de lucru CAER pentru 
probleme ale agriculturii șl in

dustriei alimentare.

membrilor

SPORT INAUGURAREA

PATINOARULUI ACOPERIT
Aseară, patinoarul acoperit 

care va găzdui întrecerile gru
pei B a campionatului mondial 
de hochey — „palatul de gheață** 
cum a și început a i se spune — 
a primit botezul... publicului. 
Celor cîteva sute de harnici

- - g constructori care au lucrat la

Academiei c meridian

resupune amenajări complexe — 
în vremea aceea...
— Am constatat prezența a 

ouăsprezece foste lacuri artifi- 
ale ; numai două sînt încă uti- 
sabile, digurile celorlalte fiind 
istruse sub acțiunea timpului, 
e malurile lor, stîncile au fost 
oplite în forme care se reflec- 
iu, probabil, în apă/ dînd naște- 
: unor efecte ciudate. Ăm 
găsit urma canalelor prin 
ire apa ajungea la 1500 de metri 
lai jos, irigînd astfel vaste te- 
:nuri agricole, etajate între pla- 
iu și vale. Aceste vestigii măr- 
irisesc prosperitatea unei regiuni 
ire, neprimind nimic din afară, 
ebuia să hrănească o populație 
>arte numeroasă.
— Spusele dumneavoastră mă 

ic să cred că izolarea purtători- 
ir culturii masnra se datora unor 
îlații încordate cu lumea în- 
mjurătoare. Ați găsit dovezi care 
i îndreptățească o asemenea 
loteză ?
— întregul platou fusese trans- 

irmat într-o fortăreață. Margi- 
ile sale abrupte erau, în cea 
lai mare parte a lor, absolut

inexpugnabile pentru armate duș
mane lipsite de explozivi. în sec-g 
toarele accesibile, se văd restil-g 
rile unor fortificații ciclopice, 
care stăvilesc intrarea...

— V-aș ruga să descrieți cite-1 
va dintre ele.

— Intr-un loc, două stînci e- g 
norme au fost săpate adine la 1 
bază, pentru a face imposibilă 
ascensiunea directă, iar în partea g 
dinapoi au fost legate printr-un g 
zid de bolovani de mari dimen
siuni. Ne aflăm în fața unuig 
imens meterez, construit cu o" 
tehnică atestînd experiența mili-g 
tară a constructorilor. Am des-g 
coperit urme de drumuri acope-j 
rite, bine apărate și mici forturi" 
ale căror acoperișuri au dispăru t.g 
Pe cîteva din punctele care do-1 
mină cele trei văi, se ridică din I 
pămînt un fel de dinți de piatră- 
sprijin al vechilor mașini deg 
război, concepute pentru a arun-g 
ca bucăți de stîncă asupra ata-B 
catarilor (vezi fotografia). .

— Acesta este, deci, cadrul I 
descoperirilor esențiale, despre g 

vom vorbi în continuare.-

I
I

mai importante ale țării ca 
și discuțiile purtate în aduna
rea de constituire, au contri
buit în bună măsură la preci
zarea și orientarea activității 
ce urmează să o desfășoare A- 
cademia constituită astăzi. E 
de înțeles că era greu, în 
timpul celor două zile cît a 
durat sesiunea de constituire 
a Academiei, să se dezbată în 
amănunțime toate problemele 
de fond ale activității în do
meniul științelor sociale și po
litice. Unele chestiuni ridica
te, unele critici sau unele do
rințe exprimate de tovarăși 
constituie doar cîteva aspecte 
ale problemelor mari ce se 
pun astăzi în fața științelor 
sociale în țara noastră.

Sînt convins că prezidiul 
Academiei de Științe Sociale 
și Politice, secțiile nou consti
tuite. vor trece la elaborarea 
unui program concret de mun
că și că, pe baza acestui pro
gram, se va realiza intensifi
carea muncii de cercetare în 
institute, în universități, în 
centrele sociale și economice 
ale patriei noastre. Ne expri
măm încrederea că activitatea 
Academiei va contribui la ri
dicarea pe o treaptă superioa
ră a întregii vieți culturale, 
științifice și educative din pa
tria noastră.

Sînt multe probleme care 
trebuie abordate de Academie, 
începînd cu cercetarea în do
meniul istoriei, unde trebuie 
să fim mai activi, să aducem 
o contribuție mai mare la în
țelegerea atît a momentelor 
esențiale din istoria patriei 
cît și a marilor evenimente din 
istoria universală. Pentru a

înțelege mai bine evenimente- 9 
le trebuie să îmbinăm studiul 
istoriei naționale cu studiul is- _ 
toriei mondiale. Un cîrnp vast 9 
de cercetare se deschide în do
meniul economiei, al filozofiei, 
sociologiei și în toate celelalte 9 
compartimente ale gîndirii so
ciale ce intră în sfera de preo- jg. 
cupări a Academiei de Științe ™ 
Sociale și Politice.

Așteptăm de la dumnea- gg 
voastră, de la toți membrii " 
Academiei o muncă foarte in
tensă, foarte rodnică. Dorim gh 
ca în munca Academiei să se 
introducă un spirit nou, stilul 
muncii de partid, în sensul u- gh 
nei abordări curajoase a pro- 
blemelor, al confruntării libere 
a părerilor de pe pozițiile A 
noastre marxist-leniniste, de 
pe platforma concepției noas
tre materialist-dialectice des- 9 
pre natură și societate. Numai 
astfel Academia va răspunde 
încrederii pe care i-o acordă 9 
partidul și poporul nostru.

Doresc ca în numele Corni- 
tetului Central, al Comitetului 9 
Executiv să vă felicit pe dum
neavoastră. pe președintele A- 
cademiei, pe toți membrii A- 9 
cademiei și să vă urez succes 
în activitatea viitoare.

în ce privește cinstea pe ™ 
care Adunarea generală mi-o 
face mie și, în același timp, A 
conducerii partidului, propu- 
nindu-mă președinte de onoa
re al Academiei, nu pot decît 9 
să exprim cele mai calde mul
țumiri. Acceptînd această 
cinste sînt hotărît să-mi aduc 9 
contribuția la munca Acade
miei nu numai ca președinte 
de onoare, ci ca activist pe 9 
tărîmul științelor sociale, al 
gîndirii și teoriei noastre re- — 
voluționare, marxist-leniniste. 9

• IN 
FINALA 
de tenis — ___
ale S.U.A. de la Salisbury 
(Maryland), jucătorul român 
Ilie Năstase a obținut califi
carea prin neprezentarca 
australianului Tony Roche, 
care, suferind de o rupere 
de mușchi la brațul drept, a 
devenit indisponibil pentru o 
perioadă de 3 luni. Ilie Năs
tase va juca în semifinalele 
campionatelor.

SFERTURILE DE 
ale campionatelor 
pe teren acoperit

• INTR-O DECLARAȚIE 
făcută reprezentanților pre
sei americane, antrenorul 
echipei de hochei pe gheață 
a S.U.A., Murray Willamson, 
a spus că la București, în 
cadru] grupei secunde a cam
pionatului mondial, hochei- 
știi americani vor încerca să 
ocupe locul întîi pentru a 
juca în viitor în prima gru
pă. Antrenorul american a 
subliniat că la București va 
prezenta o formație tînără 
(media vîrstei 24 de ani), al
cătuită din jucători rapizi, 
hotărîți, dornici de afirmare.

PRONOSTICUL NOSTRU 
PENTRU CONCURSUL 

PRONOSPORT NR. 8 
din 22 februarie 1970

Catanzaro — Foggia (Pauză) 
Catanzaro — Foggîa (Final) 
Genoa — Monza (Pauză) 
Genoa — Monza (Final)
Perugia — Livorno (Pauză) 
Perugia — Livorno (Final)
Arezzo — Piacenza 
Atalanta — Taranto
Cesena — Varese 
Mantova — Catania 
Modena — Como 
Pisa — Reggiana
Reggina — Ternana

x 
X 
X 
X
X

1
1
1
2
1
1

X

acoperirea ți renovarea vechiu
lui patinoar li s-au adăugat alte 
sute de pasionați ai acestui di
namic joc cu pucul, dornici să 
vadă cu cîteva zile mai devreme 
atît noua bază sportivă, cît și 
reprezentativa noastră.

A fost o inaugurare cumva 
inedită, în cadrul căreia șeful 
fostului șantier — ing. Panti- 
limon Păsdîrcă — a primit din 
mîna căpitanului echipei noas
tre naționale — binecunoscutul 
fundaș Adalbert Varga — o cro- 
să purtînd semnăturile tuturor 
componenților echipei. Un fru
mos gest simbolic, sintetizînd 
sentimentele pe care toți iubi
torii hocheiului din țara noastră 
le poartă acelora care, prin 
eforturi adeseori eroice, au rea
lizat în timp record o lucrare 
de care putem fi mindri. Și tot

un omagiu adus constructori
lor a ținut să fie și meciul care 
a urmat — primul după un an 
de absență de pe gheața bucu- 
reșteană a reprezentativei noas
tre.

Avînd ca parteneră o foarte 
tînără reprezentativă de tineret, 
echipa care va intra în compe
tiție mondială la 24 februarie 
ni s-a părut a nu fi urmărit în 
primul rînd exersarea scheme
lor sau verificarea sistemului 
său de joc, ci mai ales o reaco- 
modare cu ambianța. Iată de ce 
ne abținem să-i comentăm evo
luția — atît în ansamblu cît și 
pe compartimente —, iată de ce 
vom nota scorul doar pentru 
curiozitatea publicului : 9—2
(3—0, 3—2, 3—0).

C. BUZDUGAN

PROGRAM 
COMPETIȚIONAL

.Azi și mîine se reiau cam
pionatele divizionare la vo
lei și baschet. Iată programă
rile : Volei. Duminică, sala 
Dinamo de la orele 10 ■. Di
namo — Farul Constanța : 
Medicina — Rapid ; în sala 
Giulești, de la ora 9 : C p.B. — 
C.S.M. Sibiu : LE.F.S. — 
Penicilina Iași, toate în ca
drul campionatului feminin. 
Baschet. Sîmbătă, de Ia ora 
18,30, sala Giulești : Rapid — 
I.C.H.r. Duminică, de la ora 
9 în sala Floreasea : Voința — 
Comerțul Tg. Mureș ; I.E.F.S. 
— Politehnica Galați Poli
tehnica — „U“ Timisoara. în 
țară se dispută partidele : 
„U“ Cluj — Dinamo Bucu
rești și Politehnica Brașov — 
Steaua, toate în cadrul cam
pionatului masculin.

Rugbi : Etapa a doua a 
„Cupei de iarnă “a Federației 
programează, astăzi pe sta
dionul Constructorul partide
le • orele 15,15 Dinamo — 
Steaua ; orele 16,20 : Grivița 
Roșie—Vulcan.

Curajul de-a
(Urmare din pag. I) 

căsătorit, au venit copiii, grijile 
cotidiene... Acum, intrat în vîrte- 
jul vieții, mi-e mult mai greu, 
cred că nu voi mai putea să 
reiau"...

(Cele două relații par să se 
contrazică pe tema rolului căsă
toriei, dar nu de aceasta mă ocup 
acum: asemănarea constă în re
darea momentului de șovăială, 
urmat de „pierderea trenului").

Un maistru (40 de ani) t „Vro
iam să avem copii, dar am aș
teptat momentul favorabil. Intre 
timp soția a ajuns — sau zice ea 
că a ajuns — prea vîrstnică pen
tru asta. Alții n-au calculat atita 
momentul și bine-au făcut, condi
țiile se rezolvă din mers..."

Voi opri „confesiunile" aci. In 
aparență, ele ar pleda împotriva 
„chibzuielii". Eroare ! Realitatea 
arată că sînt mai multe feluri de 
a cbibzui, iar cel mai eficient, 
după părerea mea, cel care te 
scutește cel mai adesea de deza
măgiri, constă din împletirea ac
tivă, înțeleaptă, între cîntărire și 
elan. Anouilh are, în privința a- 
ceasta, o replică de haz, dar și

de adincă cunoaștere a vieții (în 
„Ciocîrlia") : „Erou este acela 
care se teme cel clintii". Care, cu 
alte cuvinte, simte cite riscuri si 
privațiuni implică drumul către 
țel, dar depășește șovăiala re- 
pede, continuîndu-și senin dru
mul. asemenea drumețului de 
care vorbeam.

Celălalt, despre care Anouilh 
ar fi spus că „îi e frică mai tir- 
ziu“, adică exact cînd nu mai 
trebuie, rămîne in prada oscila
țiilor sterile. Iar tributul pe care-l 
plătește astfel in domeniul vieții 
personale se răsfrînge și în plan 
social: aceeași eternă analiza, a- 
ceeași cantonare excesivă în con
templarea relelor sociale, care-l 
face, parcă, să uite că binele de
pinde și de el...

Conflictul cu idealul care, în 
unele cazuri, te duce la un fel 
de euforie imbecil-cinică (am 
vorbit despre aceasta în articole
le precedente), se manifestă, în 
alte cazuri, printr-un fel de la
mentare paralitică, flască, bătrî- 
nă, chiar dacă cel ce-o manifes
tă e foarte țînăr... „lată secretul 
reușitelor de orice fel, spune Me-

privi
redith: să trudești din greu și 
să-ți menții, totuși, entuziasmul 
intact..."

Personal sînt Un înverșunat ad
versar al entuziasmelor tîmpe, 
automatizate ; nu mai puțin de
test „disciplina" odioasă care sa 
reduce la îndemnul „nu gîndi". 
Sper că nu se va înțelege că 
pledez pentru asemenea atitu
dine...

Dar, repet ceea ce afirmam la 
începutul acestei „anchete a con
fesiunilor" : maturitatea și spon
taneitatea, romantismul și prag
matismul, gustul pentru marile 
fapte și repudierea marilor vor
be, nu sînt decît în aparență 
contradicții... Cazurile — poziti
ve sau negative —- pe care âm 
încercat să le surprind la „tinerii 
de azi" probează, cred, că există 
un mod simplu, activ, modest, 
de-a te ancora în idealuri, de a 
te face egal cu tine însuți, res
ponsabil și exigent. A cunoaște 
înălțimea idealului, dar a-l face 
să devină cotidian, iată, în fond, 
soluția problemei, pe care nu 
semnatarul acestor rînduri o ofe
ră, ci viața însăși, tinerii înșiși.



Poziții inamice 
bombardate
de patriații 

sud-vietnamezi
în cursul nopții de joi 

spre vineri, forțele pa
triotice clin 
de Sud au 
patru poziții 
ale trppelor 
saigonezș.

Principalul obiectiv al atacu
rilor inițiate de patrioți a fost 
caracterul general al unei brigăzi 
de infanterie americană, ampla
sat lîngă Tay Ninh, la 90 kilome
tri nord-vest de capitala sud- 
vietnameză.

Ciocniri între unități militare 
americano-saigoneze și detașa
mente ale forțelor patriotice au 
fost semnalate, de asemenea, în. 
provincia Thua Thien, la numai 
21 kilometri sud-vest de fosta ca
pitală imperială, Hue, precum și 
în regiunea Quang Ngai. Tot în 
ultimele 24 de ore, iu provinciile 
Quang Tin și Quang Tri din 
delta Mekongului au fost dobo- 
rîte două elicoptere americane.. 
Un militar american a fost ucis, 
iar alți doi au fost răniți. '

Lupte deosebit de violente în
tre forțele patriotice și trupele 
saigoneze au avut loc în delta 
Mekongului, în apropierea ora
șului Tra Inh.

Vietnamul 
bombardat 
fortificate 

americano-

R.P.D. COREEANĂ : Peisaj industrial.

ORIENTUL APROPIAT
9 Reuniunea cvadripartită de la O. N. U. 

@ U Thant despre eforturile pentru o 

reglementare pașnică

NAȚIUNILE UNITE. — Re
prezentanții permanenți la O.N.U. 
ai Franței, Marii Britanii, S.U.A. 
și U.R.S.S. au ținut joi, la reșe
dința delegației britanice, cea 
de-a 27-a reuniune consacrată 
găsirii căilor unei reglementări 
pașnice a conflictului din Orien
tul Apropiat. Viitoarea reuniune 
va avea loc la 27 februarie la re
ședința ambasadorului S.U.A. la 
O.N.U.

Mesajul
președintelui Nixon

Harriman 
critica politica 

de „vietnamizare“
Continuarea experiențelor cu 

arme nucleare și sprijinul acor
dat de guvernul american regi
mului de la Saigon constituie 
principalele obstacole în calea 
reglementării . conflictului din 
Vietnam, a declarat fostul amba
sador și șef al delegației america
ne la convorbirile de la Paris, 
Averell Harriman.

In cadrul unei conferințe con
sacrate relațiilor internaționale, 
organizată de Universitatea din 
Lehigh (Pennsylvania), Harriman 
a calificat planul de „vietnami- 
zare" al președintelui Nixon 
drept „o politică de continuare a 
războiului". Fostul ambasador a- 
merican a reproșat președintelui 
Nixon că minimalizează negocie
rile de la Paris, refuzînd să nu
mească în locul lui Cabot Lodge 
un diplomat de rang echivalent

Pe întreg teritoriul Statelor U- 
nite au avut loc joi demonstra
ții de protest împotriva verdictu
lui juriului din Chicago, care a 
găsit vinovați pe cinci din cei 
șapte lideri ai unor organizații 
pacifiste americane pentru că au 
condus manifestațiile de protest 
împotriva războiului din Viet
nam, organizate în august 1968

LONDRA

Expunerea ministrului 
de externe francez
Poziția Franfei in unele probleme 

actuale ale viefii internaționale

Vorbind în fața Comi- 
. siei pentru afaceri ex

terne a Parlamentului 
francez, ministrul de 
externe, Maurice Schu
mann, a evocat din nou 
aspectele principale ale 
poziției Franței în dife
rite probleme actuale 
ale vieții internaționale.

Maurice Schumann a afirmat 
că „nu există o politică france
ză de livrare de arme, ci doar o 
politică mediteraniană a Franței, 
care comportă, între alte aspecte, 
și vînzări de arme". El a infor
mat comisia despre „rezultatele 
încurajatoare" obținute de misiu
nea franceză de cooperare eco
nomică și culturală care a vizitat 
de curînd Libia. In ce pricește 
consultările dintre cele patru 
mari puteri membre permanente 
ale Consiliului de Securitate, în 
problemele pe care le rtfTică So
luționarea crizei din Orientul A- 
propiat, șeful diplomației france
ze a apreciat că s-ar fi degajat 
un grad de acord suficient pen
tru a se putea elabora de pe a- 
cuin un catalog al punctelor de 
convergență.

Schumann a declarat că Piața 
comună ar putea trece din nou 
printr-o criză, dacă [acordul asu
pra reglementării financiare a 
„Europei verzi" nu va fi ratifi
cat de parlamentele tuturor celor 
șase țări membre. FI a fost deo
sebit de categoric în a sublinia 
că tratativele de aderare între 
Anglia și Piața comună nu vor

putea sub nici un motiv intra în 
faza activă ji definitivă fără a- 
ceastă ratificare.

Ministrul francez a reafirmat, 
de asemenea, poziția țării sale 
față de ideea convocării confe
rinței in problema securității eu
ropene, exprimînd părerea gu
vernului Franței că o astfel de 
reuniune ar trebui „să ofere o- 
cazia de a se consacra destinde
rea, și nu statu quo-ul".

Convorbiri
tehnice sovieto-

americane

REVENDICĂRI
STUDENȚEȘTI

ÎN VENEZUELA
Șl COLUMBIA
• STUDENȚII de la Uni

versitatea din orașul Cumană 
(Venezuela) au organizat o de
monstrație de. protest împotri
va excluderii ilegale din Uni
versitate a 9 colegi. Poliția a 
folosit bombe cu gaze lacrimo
gene pentru a împrăștia ma
nifestația. Un număr de 50 de 
studenți au fost arestați. Fede
rația centrelor universitare din 
Venezuela a dat publicității o 
declarație în care cere elibe
rarea celor arestați și reînma- 
tricularea studenților excluși.

Strategia 
conservatoare

Strategia preelectorală a laburiștilor britanici a fost pusă la 
punct. Labour Party, încercînd să profite de o conjunctură eco
nomică ceva mai favorabilă, a și făcut cunoscut, prin mani
festări. politice de anvergură, că s-ar putea decide să organizeze 
alegeri parlamentare în acest an. Unii experți apreciază că scru
tinul ar putea avea Ioc în luna octombrie.

Anul 1969 — se relevă în rîndul fruntașilor politici din preaj
ma premierului Harold Wilson — a adus economiei britanice 
cîteva reușite, care trebuie continuate. Restabilirea încrederii 
în lira sterlină, obținerea unui excedent al balanței britanice 
de plăți, evaluat Ia circa 500 milioane lire sterline, vor permite 
probabil guvernului în viitoarele luni să adopte o politică mai 
selectivă în domeniul majorării salariilor precum și al ușurării 
cu cîteva procente a poverei contribuabililor. „Dar — consemna 
LE FIGARO — statisticile financiare ca și stocurile în aur 
și devize din seifurile Băncii Angliei nu impresionează electorii 
decît în mod relativ". In așteptarea noilor măsuri preconizate, 
sondajele de opinie publică continuă să indice rezultate favora
bile conservatorilor cu procente cuprinse între 3—10 Ia sută...

Conservatorii au primit cu optimism provocarea electorală a 
laburiștilor, punîndu-și Ia rîndul lor la punct strategia. Reuniți 
recent în luxosul Seldon Parc Hotel din Croydon, statul major 
al Iui Ed. Heath, împreună cu „cabinetul-fantomă", au adoptat 
cîteva măsuri curente, de strictă actualitate, printre care ho- 
tărirea de a spori numărul moțiunilor de cenzură, lansarea unei 
largi propagande pe marginea reformelor promise și abandonate 
de laburiști pe parcursul ultimei legislaturi. Unul din punctele 
economice asupra cărttia conservatorii vor insista este creșterea 
șomajului, al cărui nivel absolut a atins in decembrie 1969 cifra 
de 636 000 muncitori. De asemenea, partidul lui Heath va încerca 
să folosească in sprijinul său actuala nemulțumire din rîndul 
fermierilor privind subvențiile reduse acordate de guvern agri
culturii.

Pe de altă parte se are în vedere elahorarea unor proiecte 
de lege ce încearcă să stăvilească mișcarea revendicativă a stu
denților, elevilor și cadrelor didactice care cer schimbări radi
cale in structurile învățămîntului britanic. în acest sens, con
servatorii pregătesc un proiect de lege urmărind întărirea drep
tului de intervenție al poliției și al tribunalelor în legătură cu 
organizarea și desfășurarea manifestațiilor în facultăți, școli, 
sau pe străzi.

Un Ioc însemnat in cadrul dezbaterilor l-au ocupat desigur 
problemele economice și militare de perspectivă. Astfel, conser
vatorii au în vedere „liberalizarea industriei de intervenția sta
tului", vor fi încurajate fuziunile, se va trece la deznaționalizarea 
unor sectoare în cadrul cărora statul va deține numai o parte 
redusă din capital, ponderea cea mai însemnată urmind a fi de
ținută de companiile particulare. în domeniul militar, liderii 
conservatori au căzut de acord, ca în cazul cînd rezultatele ur
nelor îi vor readuce la Downing Street, să renunțe la politica 
laburistă „la est de Suez", menținînd în regiunea respectivă o 
prezență militară mai consistentă, cu rolul de a conserva pe 
mai departe influența Angliei.

Conservatorii cunosc, de altfel la fel ca și laburiștii, că este 
mult mai ușor să emiți critici de pe băncile opoziției, decît să 
propui electoratului continuarea unei politici care de multe ori 
a fost contestată chiar in rîndul propriului partid. Rămîne de 
văzut in ce măsură liniile strategice ale celor două principale 
partide din Anglia — laburist și conservator — vor reuși, să 
atragă în următoarele luni simpatiile unui număr cît mai mare 
de votanți.

IOAN TIMOFTE

MOSCOVA 20 (Agerpres). — 
La Moscova au avut loc convor
biri tehnice sovieto-amerieane 
în problema folosirii exploziilor 
nucleare în scopuri pașnice, a- 
nunță agenția TASS.

In comunicatul dat publicității 
la încheierea convorbirilor se re
levă că părțile au discutat diver
se aspecte ale utilizării posibile a 
exploziilor nucleare în scopuri 
pașnice și au făcut comunicări in 
legătură cu exploziile nucleare 
experimentale, realizate în acest 
scop. Se subliniază, de aseme
nea, unitatea de păreri cu privire 
la posibilitatea folosirii eficiente 
a exploziilor nucleare pentru in
tensificarea extracției de petrol și 
gaze, crearea de lacuri de acu
mulare, construcția de canale și 
pentru alte lucrări.

In cadrul convorbirilor s-a 
acordat o mare atenție proble
melor asigurării securității în 
cursul ' efectuării unor explozii. 
Cele două delegații au căzut de 
acord că schimbul de păreri și 
de informații a fost foarte util și 
au ajuns la concluzia că este ne
cesar să se continue și în viitor 
convorbirile. Părțile și-au expri
mat, totodată, intenția să contri
buie la realizarea studiilor teh- 
nico-științifice corespunzătoare 
ale Agenției Internaționale pen
tru Energia Atomică (A.I.E.A,).

• INTR-UN interviu acordat 
corespondentului la Washington 
al agenției TASȘ, senatorul ame
rican Stuart Symington a decla
rat, referindu-se la problema re
luării convorbirilor dintre U.R.S.S. 
și S.U.A. în luna aprilie la Vie- 
na, că acestea „reprezintă o im
portantă posibilitate de a se a- 
borda o problemă de care de
pinde liniștea omenirii. Acum 
trebuie să oprim periculoasa și 
costisitoarea cursă a înarmărilor 
racheto-nucleare, istoria ar putea 
să nu mai ofere o a doua ase
menea posibilitate".

Aproximativ 7 000 de stu
denți de la Universitatea na
țională din capitala Columbi
ei și-au întrerupt cursurile în 
semn de solidaritate cu cole
gii lor de la facultatea de me
dicină a aceleiași universități, 
care se află în grevă de cî
teva zile. Studenții protestea
ză contra actualului sistem de 
organizare a instituțiilor de 
învățămînt superior și împo
triva imixtiunii în treburile 
interne ale universității a 
„fondului Ford“ și a altor or
ganizații nord-americane.

REIRUT. — Răspunzînd în
trebării adresate de un ziarist pe 
aeroportul din Beirut — unde a 
făcut escală în drumul de la Ge
neva spre Rangoon — secretarul 
general al O.N.U., U Thant, și-a 
exprimat speranța cM „O.NU. va 
avea de îndeplinit un rol echitabil 
și pașnic în reglementarea 
crizei din Orientul. Apropiat. Re
vine membrilor permanent! ai 
Consiliului de securitate de a face 
tot ce le stă în putință pentru 
a ajunge la un punct de vedere 
comun pentru a-i permite amba
sadorului Jarring să-și reia mi
siunea". El a adăugat că așteaptă 
în cursul zilei de vineri un ra
port asupra întîlnirii _de la New 
York a reprezentanților celor pa
tru puteri. „Oricum, a subliniat 
U Thant, sînt optimist în privin
ța posibilității de a găsi o solu
ție-pașnică în criza din Orientul 
Apropiat".

CAIRO. — Secretarul general 
al Organizației Națiunilor Unite, 
U Thant, a trimis guvernului ira
kian un mesaj în care îi cere 
să-și retragă trupele staționate 
pe malul răsăritean al Iordanu
lui, a declarat vicepremierul Ira
kului, generalul Saleh Mahdi 
Ammash. El a precizat că guver
nul de la Bagdad a respins ce
rerea secretarului general al 
O.N.U., informîndu-1 că „trupe
le Irakului staționează în Iorda
nia în baza tratatului 
vind apărarea".

arab pri-

comunicat 
Tel Aviv, 
FRANCE

TEL AVIV — Un 
militar publicat la 
relatează agenția 
PRESSE, anunță că aviația israe- 
liană a bombardat vineri obiec
tive militare egiptene, amplasate 
în regiunea sudică a Canalului 
de Suez.

, Acest atac a fost confirmat la 
Cairo de către un purtător de 
cuvînt militar egiptean, relatează 
agenția MEN.

Comunicarea 
guvernului R. D. G. 

către 
guvernul R. F. G.
• AGENȚIA A.D.N. anunță 

că guvernul R.D. Germane, a 
comunicat guvernului R. F. a 
Germaniei că discuțiile asupra 
problemelor tehnice privind pre
gătirea întrevederii dintre pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R. D. Germane și cancelarul 
R.F. a Germaniei, pot începe la 
Berlin, la 2 martie 1970.

Guvepiul R.D. Germane a în
sărcinat pe Gerhard Schussler, 
locțiitorul șefului Secretariatului 
Consiliului de Miniștri al R.D. 
Germane să participe la convor
birile pentru stabilirea definitivă 
a datei întrevederii șefilor de 
guverne ai R.D. Germane și R.F. 
a Germaniei, precum .și cu dis
cutarea problemelor tehnice și 
de protocol.

MOSCOVA — La Moscova 
au avut loc convorbiri între Co
mitetul sovietic de solidaritate 
cu țările Asiei și Africii și dele
gația Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, anunță agenția 
TASS. Delegația, condusă de 
Yasser Arafat, președintele Co
mitetului Executiv al Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei, 
care s-a aflat într-o vizită 
U.R.S.S., a părăsit Moscova 
20 februarie.

în 
la

în-AMMAN. — Negocierile 
tre reprezentanții organizațiilor 
palestiniene de rezistență și gu
vernul iordanian urmează să fie 
reluate astăzi la Amman, a anun
țat un purtător de cuvînt al Co
mandamentului unificat al rezis
tenței (organism, care grupează 
cele zece organizații de guerilă 
care activează pe teritoriul Ior
daniei).

0 nouă intilnire
chino-americanâ

la Varșovia->

Guvernatorul
sacrificat

Revenirea 
numirii dr. 
Jonckheer în 
de 
Antilelor 
s-a produs după ce 
ministrul olandez al 
teritoriilor de peste 
mări, Baker, a vizi
tat Curaqao și a ra
portat la Haga că el 
nu are „autoritatea 
și imparțialitatea 
necesare" pentru a 
îndeplini rolul de 
reprezentant al Co
roanei într-o pro
vincie „agitată". In
tr-adevăr, la sfîrși
tul lunii mai 1969 
orașul . Willemstadt, 
capitala insulei Cu
raqao a cunoscut, 
ceea ce a fost denu
mit oficial, 
rări sociale", 
festațiile celor 
de muncitori 
jați de compania 
„Shell" au fost re
primate și, în curșul 
ciocnirilor, s-au în
registrat " 
evaluate la_ 50 mi
lioane dolari. Celor 
400 de militari’ olan
dezi, care alcătuiesc 
detașamentul perma
nent de menținere a

asupra
Efrain 
postul 

guvernator al 
olandeze

ordinei, li s-au alătu
rat unități trimise în 
grabă de metropolă... 
Or s-a exprimat te
merea că numirea 
noului guvernator ar 
putea duce la accen
tuarea neliniștii la 
Curaqao. Guvernul 
olandez nu vrea 
să-și asume riscul 
unei repetări a inci
dentelor pe acest te
ritoriu care, din 
1954, beneficiază de 
autonomie. (Cea mai 
mare insulă a arhi
pelagului Antilelor 
olandeze, situate în 
apropierea coastelor 
Venezuelei, Curaqao 
se află sub 
olandez 

. insula
de locuitori ; bogății 

■ — plantații de porto
cali, rafinării de pe
trol. fosfați).

Hotărîrea de a-1 
reține pe dr. Jonck
heer acasă a fost a- 
doptată la întruni- 

distrugeri rea guvernului rega
la

„tulbu- 
Mani- 

5 000 
an'ga-

din 
are

control
1634 : 

120 000 
bogății

tului
care
lingă 
dezi, 
zentanții Antilelor o-

Țărilor de Jos. 
cuprinde, pe 

miniștrii olan- 
și pe repre-

landeze și Surinamu- 
lui. Retragerea gu
vernatorului n-a fost 
acceptată de repre
zentanții Antilelor o- 
landeze care au acu
zat guvernul de la 
Haga că „a dat curs 
presiunilor minorită
ții de stînga din 
insulă". S-a ajuns in 
situația paradoxal;! 
cînd anumiți antilezi 
vor să pară mai fi
deli menținerii ră
mășițelor imperiului 
decît ar fi chiar gu
vernul olandez în
suși ! Premierul Piet 
de Jong a declarat: 
„Această’ afacere 
poate avea’ consecin
țe foarte grave pen
tru întreaga coope
rare dintre Antilele 
olandeze, Surinam și 
Olanda". Ziarul bri
tanic „Times" mer
gea însă mai depar
te, apreciind că sa
crificarea guverna
torului „marchează 
sfîrșitul Common- 
wealthului olandez 
și instaurarea unor 
relații bilaterale".

VARȘOVIA 20 — Corespon
dentul Agerpres, I. Dumitrașcu, 
transmite: La sediul ambasadei 
americane din Varșovia a avut 
loc vineri 20 februarie a.c. cea 
de-a 136-a întîlnire a șefilor re
prezentanțelor diplomatice ale 
Statelor Unite și Republicii Popu
lare Chineze în Polonia. Intîlni- 
rea a durat o oră. După încheie
rea ei, șefii celor două delegații 
au făcut scurte declarații ziariș
tilor prezenți, arătînd că, în ve
derea stabilirii datei Intîlnirii ur
mătoare vor trebui să mai țină 
contactul în continuare.

Declarațiile 
ministrului 
de externe 

danez

Z. F.

Guvernul danez sprijină ideea 
convocării unei conferințe în 
problema securității europene și 
este gata să ia parte activă la 
pregătirea ei, a declarat în Fol
keting ministrul de externe al 
Danemarcei, Poul Hartling. El a 
exprimat, de asemenea, îngrijo
rarea guvernului danez față de 
agravarea situației din Orientul 
Apropiat, subliniind importanța 
găsirii unei soluții pașnice Con
flictului israelo-arab pe baza re
zoluției din noiembrie 1967 a 
Consiliului de Securitate.

WASHINGTON 20 (Agerpres). 
— Președintele S.U.A., Richard 
Nixon, a prezentat în fața Con
gresului mesajul intitulat: „Po
litica externă a Statelor Unite 
pentru anii ’70", considerat drept 
un document-program al politicii 
externe și militare americane pen
tru actualul deceniu, care pre
zintă punctul de vedere al ac
tualei administrații față de prin
cipalele probleme internaționale 
contemporane.

Mesajul este caracterizat de 
ceea ce se intitulează în însuși 
conținutul său „Spiritul doctrinei 
Nixon", doctrină pe care pre
ședintele S.U.A. a anunțat-o în 
Insula Guam. Esența acesteia este 
următoarea: „Statele Unite ala 
Americii vor participa la apă
rarea și dezvoltarea aliaților și 
prietenilor lor, dar America nu 
poate să elaboreze toate planu
rile, să întocmească toate progra
mele, să execute toate hotărîrile 
și să-și asume întreaga apărare 
a țărilor". „Vom da ajutor acolo 
unde acest lucru schimbă în mod 
real situația și dacă vom consi
dera că aceasta este în interesul 
nostru". In acest spirit, el a ară
tat, de pildă, că în relațiile cu 
aliații europeni trebuie „să tre
cem de la relații de dominare la 
relații de partener".

Criticînd vechile guverne ale 
S.U.A., Nixon a spus : „în trecut 
prea mult timp S.U.A. au condus 
fără să asculte. Au vorbit aliați
lor lor în loc de a discuta cu ei. 
I-au informat despre noile acțiuni 
în loc de a lua hotărîri cu ei". 
Aceasta se pare a fi rezultatul 
constatării că politica de domina
ție este tot mai mult repudiată 
de popoare. Totuși, cleși enunță 
un asemenea principiu, președin
tele S.U.A. susține și un princi
piu de natură contrară, afirmînd 
că : „A susține că alte țări tre
buie să joace un rol nu înseamnă 
o renunțare la răspunderile noas
tre, ci înseamnă o împărțire a 
răspunderii", ceea ce practic 
înseamnă arogarea dreptului 
de a juca în continuare „un 
rol" în treburile altor țări. în a- 
cest context, el s-a pronunțat în 
favoarea „menținerii forței ne
cesare" în cadrul alianței nord- 
atlantice, susținînd că menținerea 
N.A.T.O. constituie o orientare 
principală a politicii americane 
în această regiune. Este știut, 
însă, că această organizație a a- 
vut și are un rol negativ în 
menținerea spiritului războiului 
rece, în subminarea dreptului su
veran al popoarelor.

El a afirmat, de asemenea, că 
S.U.A. vor continua să pună ac
centul pe menținerea unei pu- . 
ternice forțe militare și a confir
mat hotărîrea administrației de 
a accelera realizarea celei de-a 
doua faze a sistemului „Safe
guard" și de a spori potențialul 
nuclear și de rachete al Statelor 
Unite.

După ce a făcut o largă tre
cere în revistă a relațiilor sovieto- 
amerieane și a enumerat acordu
rile și tratatele semnate între 
S.U.A. și U.R.S.S. în diferite do
menii de activitate, președintele 
S.U.A. a apreciat că „pentru re
lațiile americano-sovietice anul 
1969 a înregistrat un început 
bun". Pronunțîndu-se în conti
nuare în favoarea unei „colabo
rări autentice", el a menționat că 
situația acestor relații, în ansam
blu, „este încă departe de a fi 
satisfăcătoare".

Președintele Nixon a afirmat 
dorința „îmbunătățirii relațiilor 
cu R.P. Chineză", însă în același 
timp a declarat că S.U.A. „in
tenționează să mențină" angaja
mentele militare prevăzute în 
acordurile încheiate cu Cian 
Kai-șiZ

Referindu-se la relațiile S.U.A. 
cu țările socialiste, președintele 
S.U.A. a spus, printre altele : 
„nu vom subaprecia profunzimea

din U.R.S.S. spre punctele rețe
lei „Orbita", amplasate în re
giunile Extremului nord, Sibe
riei. Orientului îndepărtat și 
Asiei centrale sovietice.s
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• LA DELIII și-a început lu
crările sesiunea parlamentului 
indian care urmează să dezbată 
și să adopte noul buget și să 
examineze probleme legate de 
dezvoltarea economică a țării, 
în discursul inaugural. pre
ședintele Venkata Giri a expri
mat hotărîrea autorităților de 
a continua actualul proces de 
transformări radicale pc care 
s-a angajat în ultima perioadă 
India.

• UN NUMĂR DE 492 TINERI 
NORD-AMERICANI, reprezen- 
tînd cel de-al doilea contingent 
al brigăzii „Venceremos," au 
sosit la Havana la bordul navei 
„Luis Arcos Bergnes" pentru a 
’participa la campania de recol
tare a trestiei de zahăr. Tinerii 
americani vor rămîne în Cuba 
aproximativ două luni.

Explozie la Belfast
• O BOMBA A EXPLODAT 

noaptea trecută în centrul ora
șului Belfast. Ea n-a provocat 
decît pagube materiale. Este 
pentru a doua oară în ultimele 
48 de ore cînd are loc o explo
zie la Belfast. Prima s-a produs 
în cartierul- protestant Shankill. 
Imediat după aceea, armata a 

fostarestat un individ care a 
interogat de poliție.

1974. Suma aprobată este net su
perioară celei recomandate de 
președintele Nixon. Totodată, Se
natul a inclus în lege un amen
dament prin care cere Adminis
trației să manifeste aceeași ener
gie, în aplicarea programului său 
de integrare și în. școlile 
nord, cum a făcut-o în sud.

Un nou satelit

• ALTE 10 PERSOANE și-au 
pierdut viața în primele zije 
ale săptăminii in curs, ca ur-

ftiare a epidemiei de gripă care 
bîntuie in Ungaria. Numărul 
victimelor înregistrate de la de
clanșarea epidemiei și pînă în 
prezent se ridică la 46. După 
cum menționează agenția M.T.I., 
numărul persoanelor contami
nate crește cu aproximativ 21 000 
zilnic.

O-• CONFLICTUL CARE 
PUNE Administrația Republica
nă Congresului cu majoritate 
democrată se așteaptă să cape
te noi dimensiuni ca unnare a 
votării de către Senat a unei 
legi care prevede alocarea sumei 
de 35 miliarde de dolari pentru 
învățămînt în perioada 1971—

• AGENȚIA TASS informea
ză că, la 19 februarie, în Uniu
nea Sovietică a fost lansat un 
satelit artificial de comunicații 
de tip „Molnia-1“. Satelitul este 
destinat exploatării sistemului 
de legături telefonice, telegrafi
ce și prin radio la mare distan
ță, precum și transmiterii pro
gramelor televiziunii centrale

din seria „Molnia

Hotelul alpin după catastrofa de la Val d Isere.

dezacordului ideologic sau deo
sebirile dintre interesele lor și ale 
noastre. Nici nu pretindem că 
acordul este iminent, trezind ilu
zia că ei și-au abandonat con
vingerile sau că sînt pe punctul 
de a o face în procesul negocie
rilor. Tocmai aceste deosebiri 
cer crearea unpr condiții obiec
tive — negociere cu negociere —- 
din care să se poată dezvolta 
pacea". Pornind de la aceste con
siderente — a spus vorbitorul —- 
se vor dezvolta 
S.U.A. și fiecare 
în parte. Statele 
niat el> consideră 
ropa răsăriteană 
suverane, și în această lumină el 
s-a referit la îmbunătățirea rela
țiilor S.U.A. cu aceste țări.

Vorbitorul a spus în continua
re că S.U.A. „sînt gata să înceapă 
tratative cu națiunile din Europa 
răsăriteană în vederea normali
zării treptate a relațiilor". „S-au 
realizat încă de pe acum progre
se în această direcție în relațiile 
noastre cu România". „Vizita 
mea din vara trecută în această 
țară — care este pentru mine, 
din punct de vedere uman, de 
neuitat — a pus în mișcare 
o serie de programe de coope
rare în domeniile economi,1, teh
nic, științific și cultural.’"'’ Noi 
intenționăm să le continuăm cu 
energie. Convorbirile mele cu 
președintele Ceaușescu au inițiat, 
de asemenea, procesul unui 
schimb de păreri cu privire la 
probleme mai largi de interes mu
tual care, după părerea noastră, 
contribuie la îmbunătățirea gene
rală a comunicațiilor între Est și 
Vest". Președintele Nixon s-a pro
nunțat în favoarea „stabilirii u- 
nor relații similare" cu oricare 
altă țară socialistă.

„Statele Unite și națiunile din 
Europa occidentală au legături is
torice cu popoarele și națiunile 
din Europa răsăriteană pe care 
dorim să le menținem și, să le 
reînnoim. Stabilitatea și pacea în 
Europa vor fi consolidate după 
lichidarea divizării ei" — se arată 
în mesajul prezidențial, „După 
cum am arătat în toastul adresat 
președintelui Ceaușescu în 
timpul vizitei mele în România, 
în august anul trecut", a continuat 
președintele, „ceea ce urmărim 
noi, la urma urmelor, nu este o 
pace a hegemoniilor sau a uni- 
formităților artificiale, ci o pace 
în care să fie respectate interesele 
legitime ale fiecăruia și să fie 
salvgardate interesele tuturor".

In mesajul său, președintele 
S.U.A., s-a ocupat pe larg de con
flictul din Vietnam. Era de aș
teptat ca președintele S.U.A. să 
anunțe măsuri care să vină în în- 
tîmpinarea dorinței manifestare 
de popoarele din întreaga/jfme 
de a se pune capăt războiului din 
Vietnam. Opinia publică a con
semnat cu regret faptul că în 
problema conflictului din Viet
nam mesajul prezidențial nu a 
adus nici un element nou, el con
stituind
S.U.A. în 
ignorează 
poporului 

..hotărî singur soarta. Președintele 
a anunțat că anul acesta se va 
proceda la noi reduceri de trupe 
americane din Vietnamul de sud 
însoțite însă de o intensificare a 
politicii de „vietnamizare", ceea 
ce .înseamnă în fapt continuarea 
războiului prin folosirea mai ac
tivă a trupelor saigoneze în 
scopul realizării obiectivelor poli- 
tico-militare ale S.U.A.

In mesajul său, președintele 
S.U.A. s-a ocupat și de situația 
din Orientul Apropiat, subliniind 
că, după părerea administrației 
S.U.A., „Rezoluția O.N.U. din no
iembrie 
focului 
trebuie 
dacă se 
reglementări". O asemenea regle
mentare — a spus el — poate fi 
realizată „numai prin concesii 
reciproce făcute în cadrul nego
cierilor de cei implicați". Deși s-a 
pronunțat în favoarea unei „li
mitări a angajării directe a ma
rilor puteri", totuși președintele 
Nixon a lăsat să se înțeleagă că 
Statele Unite vor continua să fur
nizeze armament Israelului pen
tru „menținerea unui echilibru 
de forțe" în această regiune.

Un capitol al mesajului prezi
dențial a fost consacrat politicii 
economice internaționale a S:U.A. 
Nixon a declarat că administrația 
sa se pronunță în favoarea unui 
comerț mai liber între toate ță
rile. Numeroși comentatori poli
tici au remarcat aici. contradic
ția care există între declarațiile 
cuprinse în mesaj și realitatea e- 
xistentă în legislația S.U.A. De 
altfel, președintele Nixon a re
cunoscut că S.U.A. mai mențin 
încă foarte multe restricții în re
lațiile lor economice cu. alte țări 
ale lumii.

relațiile dintre 
țară socialistă 

Unite, a subli- 
țările din Eu- 
ca fiind state

o reafirmare a poziției 
această problemă care 
drepturile legitime ale 
din Vietnam de a-și

1967, privind încetarea 
stabilește condițiile care 
înfăptuite la fața locului 
urmărește realizarea unei
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